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 شكر وتقدير
قاؿ عماد الدين األصفهاين: "اهلل إين رأيت أنو ال يكتب أحدنا كتابا يف يومو إال قاؿ يف غده: لو غَت ىذا 

لكاف أحسن، كلو زيد ىذا لكاف يستحسن، كلو قدـ ىذا لكاف أفضل، كلو ترؾ ىذا لكاف أصبل، كىذا من 
 أعظم العرب كىو دليل على استيبلء النقص على صبلة البشر".

بعد الشكر هلل كرسولو نتقدـ بالشكر كاالمتناف إذل أستاذنا الفاضل " ناصر معماش" على توجيهاتو كنصائحو 
 اليت قدمها لنا كالذم منحنا من كقتو.

 كما نشكر كل األساتذة الذين كاف ؽبم الفضل يف بلوغنا إذل ىذا اؼبستول.

 ككل من علمونا كزرعوا فينا الطموح كالنجاح.
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 مقدمة

أصبحت الطفولة يف عصرنا اغبديث مهمة يف ذاهتا كلذاهتا كتعد مرحلتها أىم مرحلة يف بناء االنساف كدل يعد 
الطفل ؾبرد مراىق صغَت كؾبرد كائن يف طريقو للمراىقة، بل كل خربة يف اغبياة تتصل بو اتصاال كثيقا كؽبا بو عبلقة 

     متينة.                                           

فأكؿ ما  األطفاؿنا اعبزائرم دل يهمل قصص أدبفنجد اف  األطفاؿ أدبربتل القصة مكانة متميزة يف ؾباؿ 
الطفل حيث تقـو القصص ببناء شخصية الطفل كتربيتو كتنشئتو نشأة قوية  أدبىبطر على الباؿ عند ذكر مصطلح 

 طبلع .ككذلك تساعدىم على فهم النفس البشرية كتنمية حب القراءة كاال

حدث ذك شحوف ال لشيء سول فهو النسائية يف اعبزائر  اإلبداعيةكمن ىنا هبذبنا اغبديث عن التجربة 
 الرتباطو باجملتمع اعبزائرم الذم يعلو الذاكرة كتارىبا كمقومات عظيمة.

القصة  إذلر ظية اعبزائرية أثبتت كجودىا داخل الوطن كخارجو كقد حاكلنا يف ىذه الدراسة الندبف األأإال 
إبراز أىم العناصر النسقية الثقافية كىذا  إذلالنسوية اؼبوجهة  للطفل يف اعبزائر من زاكية النقد الثقايف الذم يسعى 

بوصف القصة النسوية اؼبوجهة للطفل على أهنا حادثة ثقافية حيث يعترب النسق الثقايف مفهوما مركزيا يف ؾباؿ النقد 
بكل ما ىو مضمر، إذ األنساؽ  الظاىرة غالبا ما تكوف أنساقا ـبتلفة تتحايل على الثقايف ،كالنسق ىاىنا مرتبط 

اؼبضمر الثقايف كاؼبغيب كاؼبسكت عنو، فيأيت النقد الثقايف بفاعلية اؼبنهجية كاالجرائية للكشف عن ىذه اؼبضمرات 
 النسقية اؼبختلفة .

معرفة النتائج  إذله من اؼبواضيع، ىو فضولنا كمن بُت األسباب الدافعة كراء دراستنا ؽبطا اؼبوضوع دكف غَت 
اؼبتوصل إليها من خبلؿ القدًن القصة النسوية اؼبوجهة للطفل، كاغبديث النقد الثقايف ، كذلك رغبتنا يف معرفة كيف 

ة حداث إذلتعاملت إجراءات النقد الثقايف مع العنصر النسقي يف القصة النسوية اؼبوجهة للطفل يف اعبزائر باإلضافة 
ذلك ما الحظناه يف القصص اؼبوجة للطفل من خبلؿ الكتابة النسوية  إذلالنقد الثقايف على الساحة النقدية ،اضف 

ه القصص بعاده الثقافية اليت سبظهرت يف ىذككذا أفنية فحسب كامبا من ناحية،من الكنوز الثمينة ،ال من ناحية ال
 فل يف اعبزائر.ربت عنواف األنساؽ الثقافية يف القصة النسوية للط

 ندرة الدراسات ؼبثل ىذا اؼبوضوع كونو مازاؿ طور اىتماـ النقاد كدل يكن قد ضبط لو حبث منفرد 

 يستحق منا الكثَت من التوقعات ؼبا فيو من أنساؽ ثقافية ،اجتماعية كدينية كغَتىا 

 و بشكل مضمر الكشف عن مستويات اشغاؿ بعض األنساؽ اؼبوظفة يف القصة النسوية للطفل كما ربمل
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 :نبهاأبناءن على ىذه االشكالية مت طرح ؾبموعة من التساؤالت 

 ما ىو النقد الثقافي ؟  وماىي األنساق الثقافية وكيف نطبقها؟ 
  ونشأة الطفل؟ أاد كيف ساىمت الكتابة النسوية من خالل القصة الموجهة للطفل في 
 المضمرة المخفية في القصة النسوية الموجهة  للطفل ؟ ماىي األنساق 

كقد أغرانا اػبضوع يف ىذا البحث األنساؽ الثقافية يف القصة النسوية اؼبوجهة للطفل يف اعبزائر ؼبا لو من أنبية 
 كؼبا الحظناه من قلة اعتناء الدارسُت هبذه الظاىرة .

 الثقافية يف القصة النسوية اؼبوجهة للطفل يف اعبزائر .كمن ىنا كاف حبثنا وباكؿ أف يقف على أبرز األنساؽ 

النقد الثقايف ككذا األنساؽ الثقافية ،ففي  إذلكال يفوتنا يف ىذا اؼبقاـ أف نذكر بعض الدراسات اليت تطرقت 
 "النقد الثقافي قراءة في األنساق الثقافية العربيةمقدمة ىذه الدراسات يأيت عبد اهلل الغذامي "

،كبالقصة النسوية اؼبوجهة  دبمستفيضة اتسمت بالوجو النقدية التحليلية كالتنويو بركائع ىذا األكىو دراسة 
 للطفل يف اعبزائر يف ضوء النقد الثقايف على كجو اػبصوص  

كعلى شاكلة ىذا الطرح قد جاءت اػبطة على شكل مدخل كفصلُت كخاسبة متبعة دبلحق وبمل مدكنة 
التعريف بالنقد الثقايف، كأىم اإلجراءات اليت اعتمدىا عبد اهلل الغذامي يف التحليل  إذلخل دراستنا كقد تعرضنا يف اؼبد

 مفهـو النسق الثقايف كدالالتو كالنسق اؼبضمر  إذلالثقايف، كتعرضنا فيو كذلك 

 أما الفصل األكؿ فقد قسم ؼببحثُت

 : إذلزائر تطرقنا فيو اؼببحث األكؿ  بعنواف الكتابة النسوية كالقصة اؼبوجهة للطفل يف اعب

 الطفل يف اعبزائر.  أدب

 . األطفاؿ أدبتاريخ كمفهـو 

 .األطفاؿأنبية كأىداؼ قصص 

 يف الكتابة النسوية يف اعبزائر.  األطفاؿعناصر كخصائص قصص 

أما اؼببحث الثاين ربت عنواف اؼبرأة اعبزائرية كالكتابة الذم وبمل يف طياتو الكتابة النسوية يف اعبزائر، ككذلك 
 عناصر القصة النسوية يف اعبزائر.  

 أما الفصل التطبيقي فكاف بعنواف نسق القيم األخبلقية كالعبلقات االجتماعية. 
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ل القصص النسوية اؼبوجهة للطفل من قيم أخبلقية كعبلقات خحيث تناكلنا فيو أىم األنساؽ الثقافية دا
 اجتماعية. 

أخَتا أهنينا حبثنا خباسبة ػبصنا فيها أبرز النتائج العامة حوؿ موضوع النقد الثقايف، كذكرنا فيها كذلك النتائج 
 اػباصة بكل فصل. 

 زائر كفق معطيات النقد الثقايف. كلبلوغ األىداؼ اؼبرجوة قمنا بتحليل القصة النسوية اؼبوجهة للطفل يف اعب

بعض الدراسات اليت تناكلت األنساؽ  إذلكمن الصعوبات اليت كاجهتنا أف البحث يف ىذا اؼبوضوع وبتاج 
الثقافية، حيث كانت الدراسة اؼبقارنة دبجازفة كبَتة ككوف أف البحث ميداين كاجهتنا صعوبة  التعرض للرفض من طرؼ 

 ض الركاة كالكاتبات  بع

أف قصص النسوية اؼبوجهة للطفل يف اعبزائر ىو العريق الضارب جبذكره يف أعماؽ  إذلخَتا ذبدر اإلشارة أ
الًتبية اإلنسانية حرم بالدراسات اؼبتعددة اعبادة أف هتتم بو حىت تتوضح بعض اؼبفاىيم، كما حبثنا ىذا إال ؿباكلة ال 

افية اؼبتمظهرة يف القصة النسوية اؼبوجهة للطفل يف حدكد زبلو من النقائص كاليت تسعى إلبراز أىم األنساؽ الثق
 إمكانياتنا كما أتيح لنا من مراجع أنارت لنا السبيل كسَتت لنا مشكبلت البحث. 

ىذا  إذلفإف كفقنا فهذا ىو اؼببتغى كإف دل نويف البحث حقو فحسبنا أننا دل ندخر كسعا يف النهوض بو 
 اؼبستول. 

" الذم أشرؼ ىذا البحث ناصر معماشنتقدـ خبالص الشكر كاالمتناف لؤلستاذ " أف كيف اػبتاـ ال يسعنا إال
ىذه الصورة، فطاؼبا أسدل لنا النصائح كساعدنا على تذليل ما استعصى علينا من مشكبلت  إذلبرعايتو حىت استول 

 رافقت ىذا البحث، كأسهم يف تقوًن ما اعوج منو فإليو كل الشكر كالتقدير. 

نوجو شكرنا كربياتنا ألعضاء اللجنة اؼبناقشة على قبوؿ مناقشة مذكرتنا كما نشكر كل طالب علم  كما
 يسعى للنهوض هبذه األمة.

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لـــــــــــــــمدخ

 مدخل:

 مفهوم النقد الثقافي-

 روافد وموضوعات النقد الثقافي-

 مفهوم النسق الثقافي-

 دالالت النسق الثقافي-



 ــدخــلم

 

5 
 

 مفهوم النقد الثقافي:-01

آخر  إذلىبتلف من حقل معريف صطبلحية مت كفضفاض يف داللتو اللغوية كاالمن اؼبعلـو أف مصطلح الثقافة عاـ كعا
كىو من اؼبفاىيم العلمية يف الثقافتُت: الغربية كالعربية كل حد سواء. فالثقافة بطابعها اؼبعنوم، الركحاين زبتلف مدلوالهتا من 

ى بالتكنولوجيا، شقُت:اؼبادم كالنصي، كيسم إذل، تندرج الثقافة ؾباليا من اغبضارة اليت تنقسم األنثركبولوجيا إذلالبنيوية 
 1داعي كيسمى بالثقافة.بكالنسق اؼبعنوم، األخبلقي كاإل

 اليت هتتم بكل ماالنقد اغبضارم، الدراسات الثقافية  إذلكمن مث يبكن اغبديث عن نوعُت من الدراسات اليت تنتمي 
ػبطابات الدينية كالفنية كاعبمالية يف يتعلق بالنشاط الثقايف اإلنساين، كىو األقدـ ظهورا، النقد الثقايف الذم وبلل النصوص كا

ضوء معايَت ثقافية كسياسية كاجتماعية كأخبلقية، بعيدا عن اؼبعايَت اعبمالية كالفنية، كىو األحدث ظهورا باؼبقارنة مع النوع 
 2األكؿ. كمن مث فالنقد الثقايف نقد ايديولوجي كفطرم كعقائدم.

بالنقد  لبلنتماءكغَتنبا بأنو آف األكاف  الغذامييرل ؾبموعة من النقاد الثقافيُت )لينش(، كعبد اهلل ؿبمد  كىذا ما
سن اليأس ككصلت الببلغة بعلومها  إذل الغذامي، بعد أف كصل ىذا النقد كحسب عبد اهلل ديبديبل للنقد األ باعتبارهايف الثق

 العجز.رحلة اؼبوت ك م إذلديع كاؼبعاين( الثبلثة ) البياف، الب

بسياقو  دبالفٍت كاعبمارل باعتباره ظاىرة ثقافية مضرة كبتعبَت أخر، ىو ربط األ دبكعليو فالنقد ىو الذم يدرس األ
اػبطابات اعبمالية كالفنية على أهنما رموز صبالية كؾبازات تعامل النقد الثقايف مع النصوص ك ي الثقايف غَت اؼبعلن، كمن مث ال

مضمونة تعكس ؾبموعة من السياقات الثقافية كالتارىبية كمن منا يتعامل النقد الثقايف شكلية موحية بل على أهنا أنساؽ ثقافية 
 إذلكثر ما تعلن ينتمي ىذا النقد  اعبمارل ليس باعتباره نصا، بل دبثابة نسق ثقايف يددم كظيفة نسقية تضر أديمع النص األ

األنثركبولوجيا كعلم االجتماع  إذلعلى سبيل اؼبثاؿ كالتدقيق، يف حُت تنتمي الدراسات الثقافية  دبما يسمى بنظرية األ
 3كالفلسفة .

 :روافد وموضوعا  النقد الثقافي-02

كالببلغة... كما انفتح على ؾبموعة من من حقوؿ معرفية عدة، مثل الفلسفة استفاد النقد الثقايف نظريتو كتكيفا 
اؼبناىج النقدية سبثبل أك معارضة مثل: البنيوية كالسيسائيات كالتكنيكية كالتأكيلية ك النقد النسائي كصبالية التلقي كاؼبلوكية 

                                                           
 .14، ص2001، 2اؼبملكة اؼبغربية،ط  -عبد اهلل الغذامي، قراءة يف األنساؽ الثقافية العربية، اؼبركز الثقايف العري للنشر، الدار البيضاء 1
 .207، ص2005عبد الرضباف عبد اغبميد، النقد األدي بُت اغبداثة كالتقليد، دار الكتاب اغبديث، القاىرة، 2
 .229.النقد األدي بُت اغبداثة كالتقليد، اؼبرجع السابق، صعبد الرضباف عبد اغبميد  3
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أثر ىذا النقد الثقايف كما ت  اعبديدة كالتارىبية بصفة عامة لقد تأثر النقد الثقايف أيبا تأثر بالنقد اغبداثي ك النقد مابعد اغبداثي.
 ار.ز، دكالف بارت، ميشل فوكو، جاؾ دريدا".ريتشبكتابات "

 :)النقد الثقافي(ذامي يف كتابو غوؿ القيكيف ىذا النطاؽ 

 بوصفو عمبل ديريتشار.ز" يف التعامل مع القوؿ األ ؾباؿ النظر النقدم من أطركحة "لقد تدرجت النقبلت النوعية يف
النص ككقوفو على الشيفرات الثقافية، كما فعل يف قراءتو "لبالزاؾ" كيف  إذلبارت" الذم حاكؿ التصور من العمل  "دكالف إذل

 1"."اػبطاب إذلالنظر من "النص"  أفاؽ كأعمق من ؾبرد إذلأعمالو األخرل اليت فتح ؾباؿ النظر النقدم 

ن باقي اؼبناىج األخرل. نظرا لوجود ؾبموعة من القوائم التفكيكي ماؼبنهج  إذلكيبدك لنا من ىذا النقد الثقايف أقرب 
 اؼبشًتكة اليت تتمثل يف: االختبلؼ، التشريح، كالنص اؼبضاد كالتفويض كاكتشاؼ اؼبضموف اؼبختلف...

كفوضى ، السيميائية النهبيةكرد فعل على النظرية اعبمالية كالبنيوية اللسانية ك   كعليو فقد ظهر النقد الثقايف يف الغرب
دية الثقافية كالتارىبية اعبديدة، كما بعد الكولونيالية كالنقد كذلك باذباىاتو اؼبختلفة اؼباركسية اعبديدة، اؼبا ،التفكيك كعدمية

 النسوم...

 2ىذا كقد ارتبط النقد الثقايف على مستول التحليل كتشغيل اآلليات اؼبنهجية دبجموعة من العلـو االنيابية.

 النقد الثقافي: موضوعا -03

تتناكؿ الدراسات الثقافية بصفة عامة كالنقد الثقايف بصفة خاصة اؼبواضيع ذات الصنعة الثقافية كالفكرية سواء كاف 
ذلك يف اجملتمعات البدائية أك اجملتمعات الثقافية اؼبتمدنة. كيفي ىذا أف الثقافة ترتبط بعادل الفن، كاػبياؿ كاألفكار 

 3كمعرفة كل ما أنتجتو الثقافة كما أفرزتو.كالًتكيز على اؼبدسسات الثقافية كبياف أنظمتها الداللية كالتشكيبلت البشرية، 

كمن مث فالنقد الثقايف ىو الذم يدرس النصوص كاػبطابات ضمن أنساقها التناقضية سواء كاف ذلك يف الشعر أك 
ية كالفنية كبالتارل يدرس دبكن تطبيقو يف صبيع اجملاالت األالركاية أك القصة أك اؼبسرح، بل يبكن القوؿ: أف النقد الثقايف يب

النقد الثقايف مواضيع عدة منها اؼبرأة، اعبنس...إخل كعبلقة األنا بالغَت كاؽبوايات اؼبهمشة كاؼبواضيع اؼبرفوضة كاؼبمنوعة يف 
 األكساط األكاديبية.

                                                           
. 97.98العدد ،عبد الرضباف بن اظباعيل الغذامي. الناقد قراءات يف مشركع الغذامي النقدم. مدسسة اليمامة للنشر. الرياض 1

 18.ص2002.يناير2001ديسمرب
 .20ذامي النقدم، اؼبرجع السابق، صعبد الرضباف بن اظباعيل الغذامي. الناقد قراءات يف مشركع الغ 2
 .13.ص2004. 1عبد اهلل الغذامي. د عبد النيب اصطيف. نقد ثقايف أك نقد أدي؟ دار الفكر للنشر كالتوزيع. ط 3
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اؼبرتكزة، كمن ىذه الصعوبة ثقافة  إذل، كهبذا تتحوؿ ثقافة اؽبامش كما تنكب على األعراؼ غَت اؼبتبولةمدساتيا
القاصرة، أصبح التعامل مع الثقافة تعامبل ؿبليا، أم ضمن اؼبدسسة الثقافية اػباصة، لذلك يأيت تعريف الثقافة أبدا مقصورا 

 1اكؿ اإلنفتاح.على خصوصية ؾبتمعو، أم أف النظاـ الثقايف يف خصوصية سيبقى منفلقا على نفسو مهما ح

ليس مستغربا أف قبد دراسات ثقافية هتب اىتماما على جزئية فرعية أك على ؾبتمعات صغَتة جدا كؿبدكدة كاالنتماء 
سبب خصوصية جزئية من قيم اجملتمعات البدائية يف علم األنًتكبولوجيا، أك الًتكيز على اعبنس يف الدراسات النسائية، كيعود 

ة نفسو كخصوصية الثقافة ذاهتا، فإذا أحد يقضي بأف الثقافة نظاـ دالرل، فبل بد أف يقف النظاـ ىذا حد الثقاف إذلاؼبتعلقة 
 2نفسو بُت الثقافة كاألخرل.

يا كناقدا ثقافيا، فهو اليكتب إال يف مقاـ أدبيعلم كثركف مدل أنبية جهود الدكتور عبد اهلل الغذامي كاجتهاداتو ناقدا 
 إذلأف هبدد الفكر كيثَت اعبدؿ حوؿ القضايا كالوضعيات كاػبطابات حىت ال يطمئن أحد كن البحث عن جديد الذم يب

يعرؼ من قبل فتذكم فيو قبس القلق كالبحث كالتساؤؿ من ىذا اؼبنطلق أريد ؽبذه اؼبقالة أف تكوف حوارا معو كمع ؿببيو  ماكاف
عند دل يعد كمتابعيو كتبو ككتاباتو يف ىذا اؼبلحق فلقد الحظت من قبل كتأكد رل تاليا بإنتظاـ أف مفهـو "النسق الثقايف" 

كحينما  3الشمولية كاإلطبلؽ كالثبات" إذلكربليل كالنقد بل كفكرة نظرية عامة تنزع  يشتغل يف خطابو كأداة للتعرؼ كفهم
مرتبة كهذه ىبرج عن منطق اؼبعرفة العقبلنية النسبية اؼبرنة اؼبتحولة كقد ىبرج قضايا الثقافة كاإلنساف من سياؽ  إذلينزلق اؼبفهـو 

ربديدا ما أف نقلب اؼبنظور أك نعكسو حىت ندرؾ أف مفهـو "النسق"  متاىة الزمن أك الوقت أك دىرا ؽبذا السبب إذل"التاريخ" 
" صبهورية اؼبعرفة " ليصبح  إذلمنتظمة إال  حينما ننزلو من " فبلكة النظرية " ذاتو "اليعمل بكفاءة عالية كبطريقة منضبطة  

ورد ثبلثة مفاىيم " النسق الثقايف " بقدر مواطنا عاديا مثلو مثل غَته من اؼبفاىيم كالتقدًن أدلة ؿبددة على كجاىة مانقوؿ ن
أكال مفهـو " األفق اؼبعريف " الذم يعٍت أف يف كل  4ماتعُت على تفهمو كاستعمالو بدقة أكثر كبكفاءة أعلى حسبها نرل ،

" ك" مناىج تتحدد يف ضوءىا معاين "العلمالسائدة  حقبة من تاريخ البشرية توجد ؾبموعة من األفكار كالقيم كاغبقائق اؼبعرفية
 5.البحث العلمي" ك" اؼبعايَت" اغبكم على جدية ىذا اػبطاب الفردم أك اعبماعي كذاؾ

اؼبفهـو ىنا تعريب شخصي ؼبفهـو "اإلبستمي" عند باستبلر كميشيل فوكو يف السياؽ الفرنسي كؼبفهـو " الرباداًن" أك 
" الناظم اؼبعريف" كنعربو اليـو ىكذا قياسا على اؼبفهـو  إذلبقا اعبذر اؼبعريف عند توماس كوف السياؽ االقبلو أمريكي ترصبناه سا

، كخباصة كتابات ياكس أحد ركاد ىذا التوجو كأبرز فبثليو يف دي" األفق اعبمارل" الذم بلورتو نظرية التلقي يف ؾباؿ النقد األ

                                                           
 .17-16عبد اهلل الغذامي. د عبد النيب اصطيف. نقد ثقايف أك نقد أدي، ص 1
 .2002يوليو .16. 6941حوار كضبيد تاجا. جريدة الوطن. عماف العدد  2
 31، ص 133. العدد 2004ق. 1425معجب الزصراين مفهـو النسق الثقايف من منظور اؼبعرفة. جريدة الرياض.  3
 .7/4/2022. إطبلع عليو يـو 7/3/2021عبد الرضباف إكيدر. األنساؽ الثقافية اؼبضمرة يف األمثاؿ. مركز جيل البحث العلمي.  4
 ثقايف من منظور اؼبعرفة. اؼبرجع السابق.معجب الزصراين مفهـو النسق ال 5



 ــدخــلم

 

8 
 

فهذا يعٍت فيما يعنيو أف ىذا اؼبفهـو  1حينما نقوؿ أف األفق اؼبعريف الراىن يتجو بقوة لصاحل إقرار حقوؽ االنساف عموما، أؼبانيا
يعارض مفهـو النسق كيناقضو كيضغط عليو ليحد من تأثَتاتو يف الوعي العاـ كيف اػبطاب العارؼ على السواء، كاغبديث 

ك النساء كاؼبرضى كالسجناء كاؼبثقفُت ...إخل دليل ملموس على  األطفاؿالسن ك  اؼبتصل عن حقوؽ  اؼبواطن كحقوؽ كبار
ضركرة ذباكز "كل " األنساؽ الثقافية التقليديةاليت دل تكن تعمل لصاحل ربقيق مقوالت نظرية كقانونية كهذه نعم الشك أف 

الًتاجع كالتهميش،  إذلا. لكنها يف طريقها ثقافية ترفض ىذه اغبقوؽ كتقاـك نشر الوعي هبا كتعيق العمل هبىناؾ منظومات 
لهم عهد قريب بيع كشراء الناس كربوي إذلألف األفق اؼبعريف السائد دل يعد يسلم هبا مثلها مثل تلك األنساؽ اليت كانت تبيح 

 "عبيد" يتصرؼ هبم اؼبالك. إذل

سق أكثر كنعٍت بو مفهـو "االيديولوجيا" كما يرل كيريد ىنا ربديدا يتدخل اؼبفهـو الثاين لتحدد يف ضوءه مفهـو الن
األكضح أم خطاب فئة اجتماعية معينة رباكؿ تربير نا نستعملو ىنا باؼبعٍت األبسط ك كدالالت ـبتلفة لكن فهذا اؼبفهـو لو معاين

ـ لصاحل أنساؽ ىنا أيضا قد يشتغل اؼبفهو حقها يف السلطة إلدارة عبلقات الدكلة كاجملتمع كفق التصورات ؿبددة كبرامج ؿبددة 
ديولوجيات السائدة اليـو يف ؾبتمعاتنا يتجو يكحىت يف أكثر اجملتمعات ؿبافظة كتقليدية، فاإل 2ثقافية معينة كضد أخريات،

بعضها لتغيَت كربسُت شركط حياة اؼبرأة كعملها يف كل مستويات اغبياة كؾباالهتا، مع سباثل أك تشاكل النسق الذكورم األبوم 
ل ليس يف يف ىذه اجملتمعات كما نعلم ك"أـ خالد" اليت وبجب أظبها كوبجب كجهها كصوهتا قد تكوف أكؿ من يعلم أف اػبل

النسق العتيق الذم يظلمها بل ىو يف ىدالء الرجاؿ كالنساء الذين يقرركف تفعيل نسق كاحد ؿبدد كتعطيل غَته فالدين 
كبعض ثقافاتنا الشعبية التقليدية احملافظة دل تكن تعترب اسم اؼبرأة  3دل يكن ليضعها يف مرتبة أدىن من مرتبة الرجل " ،اإلسبلمي 

 العورات اليت ينبغي سًتىا بالًتغيب ك اإلقناع أك الًتىيب كبلما كعصا.ككجهها ك صوهتا من 

ىناؾ إذا خطاب ايديولوجي ؿبدد يرفض اندماجنا يف األفق اؼبعريف الراىن كىو كحده اؼبسدكؿ األكؿ عما حدث 
 كوبدث عندنا ألـ زيد كلكريبة عبيد فانتبهي يا أـ خالد.

إذ أف استعمالو بصيغة اؼبفرد كبألف كالـ العهد كما يقاؿ، قد ىبدعنا كيظلل  "النسق" ذاتو إذلاؼبفهـو الثالث يعيدنا 
كلها يفيداف بأف األنساؽ الثقافية متنوعة ـبتلفة متعارضة متناقضة ك كاقع الثقافات البشرية   4"أقوالنا ك أفعالنا فتاريخ  اؼبعرفة

 متغَتة متطورة كقابلة للحياة كاؼبوت غبسن اغبظ كهلل اغبمد.

نسق التسلط كالظلم يقابلو نسق التشارؾ كالعدؿ كنسق اعبهل كالتجهيل يقابلو نسق اغبرية، كنسق الذكورة أك الفحولة 
فكرة حوارية بامتياز، فاغبوارية كما تعلم تسلم حبقيقة التعدد يف  إذليقابلو نسق األنوثة كىكذا ما كبن نصل دكهنا قصد 

                                                           
 .3/4/2022. إطلع عليو يـو 23/9/2020طارؽ بوحالة. النسق الثقايف. رأم اليـو  1
 اؼبرجع نفسو. 2
 بتصرؼ. 470. ص 470عبد اهلل الغذامي النسق. اعبزيرة العدد  3
 تصرؼ.ب 60فاطمة ضورجي، األنساؽ الثقافية. يف ركاية،عازب حي اؼبرجاف. جلطي ص 4
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مشركعية اإلختبلؼ يف األفكار ك األذكاؽ كالنظريات كاؼبقاربات إهنا ىي أيضا  ذلإاألشياء ك الكائنات ك الظواىر، كتدعو 
عقلنة اػبطابات اؼبعرفية كأنسنة مفهـو معريف جديد اليعمل ضد مفهـو النسق بقدرىا يعمل معو لتحقيق اؼبزيد من األشكاؿ 

 1العبلقات اإلحتماعية كاهلل من كراء القصد.

 النقد الثقافي:ماىية النسق في نظرية -04

، كالسياسية، كالتاريخ ة، منها علم االجتماع كعلم النفسينفتح مفهـو النسق يف نظرية النقد الثقايف على ؾباالت عد
قاربات التحليلية للنصوص باعتباره ذا قيمة مركزية، يبٍت عليو خطاب كغَتىا من اجملاالت اإلنسانية، كيناؿ اىتماما كبَتا يف اؼب

ابراز الصراع الطبقي الدائم، ية دباؼبمارسة اإلجرائية للنقد الثقايف، ىذا النقد الذم وباكؿ يف تعاملو مع النصوص األالنقدم يف 
كفبا يبلحظ أف معظم التعريفات النسق يف  2ربدد القوة أك السلطة طبيعة العبلقات االجتماعية كمن مث طبيعة اؼبنتج الثقايف،

مها من االطار الفكرم كالفلسفي كاؼبعريف ؼبفهـو الثقافة بصفة عامة، كما سيتوضع ذلك من ؾباؿ النقد الثقايف تستقي مفاىي
خبلؿ التعريفات التالية، كلنبدأ برؤية الباحث "تالكوتبارسونز" حيث يعرؼ النسق الثقايف بأنو " نظاـ ينطوم على أفراد فاعلُت 

شًتكة كاؼبقررة ثقافيا يف إطار ىذا النسق على كبو يغدك معو مفهـو تتحدد عبلقتهم دبواقفهم كأدكارىم اليت تنبع من الرموز اؼب
فالنسق حسب بارسونز يتحقق من خبلؿ كجود صباعات بشرية تنشط يف إطار 3النسق أكسع من مفهـو البناء االجتماعي،

س تصورا ذىنيا ؾبردا، بل اجتماعي معُت، تنتج عنها أفعاؿ كسلوكات ؽبا ارتباط دبا اتفقوا عليو من رموز مشًتكة كىو حسبو لي
 يتخذ طابع التجسيد، من خبلؿ التحرؾ يف إطار الثقافة اليت أنتجتو.

كوباكؿ الباحث "عبد الفتاح كيليطو" أف يقدـ مفهوما ؿبددا للنسق الثقايف عندما يصف بأنو "مواضعة اجتماعية، 
اؼبواضعة تتطلب  4كاليت يقبلها اؼبدلف ك صبهوره"، دينية استينيقية، تفرضها يف غبظة معينة من تطويرىا للوضعية االجتماعية

القبوؿ كالرضى بُت طرفُت نبا اؼبدلف كصبهور اؼبتلقُت، يتواضعاف على تبٍت ؾبموعة من القيم الثقافية، كاحملموالت الفكرية 
 كالسلوكية اؼبنغرسة يف اػبطاب، كاؼبتسربة يف البلكعي اعبمعي للمنظومة الثقافية السائدة.

يرل الدكتور "نادر كاظم" أف "النسق الثقايف يقع يف منطقة كسطى بُت البناء االجتماعي ك البنية الكامنة يف يف حُت 
العقل االنساين، كذلك عبمعو بُت الوظيفة كالتفسَت كاالستيعاب للتجربة االنسانية من جهة، كبُت كظيفة التأثَت كالتحكم يف 

 التعريف يعطي مفهوما للنسق الثقايف انطبلقا من أثره كدكره يف اػبطاب الكالشك أف ىذا  5سلوؾ األفراد من جهة أخرل"

                                                           
 بتصرؼ. 60ؿبمد البشَت. أمَت مراد. األنساؽ الثقافية يف ركاية السراب. لنجيب ؿبفوظ.ص1
. 2003ضبودة عبد العزيز اػبركج من التيو. دراسة يف سلطة لنص . عادل ؼبعرفة. اجمللس الوطٍت للثقافة كالفنوف كاألدب. الكويت. نوفمرب 2

 . 33ص
 . 210. ص2004. 1صباليات التحليل الثقايف يف الشعر اعباىلي مبوذجا. الدراسة العربية لدراسات كالنشر بَتكت. لبناف طيوسف حليمات . 3
 .08. ص2001. 2عبد الفتاح كيليطو. اؼبقامات. السرد كاألنساؽ الثقافية. ترصبة عبد الكبَت اؼبرقاكم. دار توبقاؿ للنشر. اؼبغرب. ط 4
 .95. ص2004. 1خرل. صورة السود يف اؼبتخيل العري الوسيط. اؼبدسسات العربية للدراسات كالنشر. بَتكت. طنادر كاظم. سبثيبلت األ5
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فالوظيفة النسقية كىو ماعرب عنو الغذامي حيث قاؿ: " النسق يتحدد عرب كظيفتو، كليس عرب كجوده اجملرد  1من كجوده اجملرد،
تقفي أثرىا إال حينما" يتعارض  يبكن ية الىي اليت تربر كجوده، كتتحدد من خبلؽبا اؼبهمة اؼبنوطة بو ، ىذه اؼبهمة النسق

 2النسقاف أك نظاماف من أنظمة اػبطاب أحدنبا ظاىر ك اآلخر مصغر، كيكوف اؼبصغر ناقصا ك ناسخا للظاىر".

إف حصر الغذامي ؼبفهـو النسق يف طبقتو النسقية يبثل امتداد للطرح الذم نادل بو عادل األنثركبولوجيا األمريكي 
حينما شبو النسق الثقايف بقواعد كبرامج اغباسوب، من حيث أف ىذه القواعد من حيث أف ىذه القواعد  "كليفوردغَتنر"

الثقافية ىي  كالربامج عبارة عن ؾبموعة من التعليمات كالوصفات اليت هتيء حدكث العمل العضوم أك اغباسوي، فاألنساؽ
 3ؾبموعة من األدكات الرمزية، اليت تتحكم يف سلوؾ أفرادىا، أك ىي ؾبموعة من ميكانيزمات الضبط كالتحكم مثل اػبطط،

كتكمن أنبية الوظيفة النسقية يف طبيعة النسق ذاتو، فهو منتشر يف أنظمة الثقافة كالفكر، كيتحدد من خبلؿ اؽبوية الثقافية 
عنصرا مركزيا يف اغبضارة بعض الظواىر الثقافية اليت تتلقى قبوال صباىَتيا ضمنيا كاسع" فالنسق بوصفو جملتمع ما، عرب تكرار 

كاؼبعرفة كالثقافة كالسياسة كاجملتمع، إذ يتسم من حيث ىو نظاـ باػباتلة كاستثمار اعبمارل كاجملازم، ليمرر جدلياتو ك حضراتو 
 4كن استبارىا إال بتكوين جهاز مفاىيمي ك معريف متكامل.تنكشف إال بالقراءة الفاحصة، كال يب اليت ال

لبلنفبلت كاعادة التموضع كالتسرب عرب أقنعة كثَتة، فهو" ذك طبيعة سردية، إف اسًتاتيجية النسق تتمثل يف استعداده 
اعبمالية  يتحرؾ يف حبكة متقنة كلذا فهو خفي كمصغر، قادر على االختفاء دائما كيستخدـ أقنعة كثَتة أنبها قناع

خاصية التمظهر كالضمور، كالتسرب كالتقنع، كغَتىا من  إذلكبالنظر 5اللغوية،كعرب الببلغة كصبالياهتا سبر األنساؽ آمنة مطمئنة"
النص من جهة، كطبيعة احملموالت الثقافية كااليديولوجية اؼبختلفة االسًتاتيجيات اليت يتخذىا النسق يف عملية التماصي مع 

علقة باعبانب االجتماعي كالنفسي من جهة أخرل فإنو من الصعب على الناقد الثقايف تبٍت رؤية تأكيلية ألنساؽ للخطاب، كاؼبت
 اػبطاب دكف التسلح دبنهج قادر على تشريح النصوص كاستخراج األنساؽ اؼبضمرة، كرصد دالالهتا اؼبتطورة." فاالسًتاتيجيات
اليت يعتمدىا النسق بغية التشكل كالبناء تستوجب من الناقد النسقي تبٍت اسًتاتيجيات مشبعة بالفكر كالثقافة من أجل الوعي 

كما تتميز األنساؽ بأف منتبها ليس فردا كاحدا، فبل ىو اؼبدلف كال ىو اؼبتلقي 6هباهتاألنساؽ اغبرة ذات الوظائف النوعية " 
ترسيخ ىذه األنساؽ يف البلكعي  إذلالثقافية يف حد ذاهتا، أنتجتها من خبلؿ ذبارب طويلة سعت اؼبنظومة  إذلبل مرد ذلك 

مصنوعة من اؼبدلف، كلكنها منكتبة كمنغرسة  الثقايف اعبمعي" فالنسق ىنا من حيث ىو داللة مضمرة فإف ىذه الداللة ليست

                                                           
 .77. ص3عبد اهلل الغذامي. النقد الثقايف. قراءة يف األنساؽ الثقافية العربية .اؼبركز الثقايف العري. اؼبغرب.ط 1
 .77اؼبرجع السابق ص2
 .  97األخرل. صورة السود يف اؼبتخيل العري الوسيط. صينظر نادر كاظم. التمثيبلت  3
 .09. ص2015. 1يوسف  ؿبمود حليمات .النقد النسقي. سبثيبلت النسق يف الشعر اعباىلي.االصلية للنشر كالتوزيع. عماف. األردف.ط4
 .79عبد اهلل الغذامي. النقد الثقايف. قراءة يف األنساؽ الثقافية العربية. اؼبرجع السابق، ص 5
 .22يوسف  ؿبمود حليمات .النقد النسقي. سبثيبلت النسق يف الشعر اعباىلي. اؼبرجع السابق، ص6
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تاب كالقراءة يتساكل يف ذلك الصغَت مع الكبَت ك النساء مع يف اػبطاب، مدلفاهتا الثقافة كمستهلكها اعبماىَت اللغة من الك
 1الرجاؿ كاؼبهمش مع اؼبسود.

كالثقافية، االجتماعيةكخبلصة ؼبا سبق ذكره، فإف أنبية النسق يف النقد الثقايف تنبٍت باألساس على مقاربتو للعناصر 
، ترتكز عليها حياة االنسانية كىو بذلك يبتلك كأخيلة، كماوبملو من معتقدات كصور كأفكار دياليت يكتنزىا النص األ

خاصية التغيَت كاالنفتاح نظرا الرتباطو باجملتمع كبتحوالتو اؼبستمرة، كقدرتو على ترسيخ القيم يف ذىن اؼبتلقي كاليت تكوف غالبا 
 متناقضة تبعا للمتغَتات اليت تعرفها الثقافة ك يعرفها اجملتمع.

 لألنساق الثقافية:لعبة الخفاء والتجلي -05

ية عرب مظهرين نبا: النسق الظاىر اؼبعلن كالنسق اؼبضمر اػبفي، كنبا يتبلزماف دبيتواجد النيق الثقايف يف النصوص األ
الوظيفة النسقية إال يف كضع ؿبدد كمقيد، كىذا يكوف حينما حبيث ال ينفك أحدنبا هبادؿ اآلخر كيناقضو، كال تتحقق 

 2اف من أنظمة اػبطاب، أحدنبا ظاىر كاآلخر مضمر كيكوف اؼبضمر ناقصا كناسخا للظاىر،يتعارض النسقاف أك نظام
 عرب ظهوراتو اللغوية، كالنسق اؼبضمر يف ضوء عبلئقو باؼبرجعيات ديكيبكننا القوؿ أف العبلقة بُت النسق  الظاىر يف النص األ

 3ارل أنساقاسيميائية ثقافية مفتوحة.كالشيفرات الثقافية تبدك عبلقة اعتباطية حبيث يولد النسق اعبم

 ىي ؿبور االىتماـ يف النقد الثقايف، فكل نسق ظاىر ديأف لعبة الظهور كالتخفي اليت يبارسها النسق داخل النص األ
ككامنا، لكن مدار االىتماـ يف اغبقيقة ىو النسق اؼبضمر ال الظاىر، فبل هنتم بالنسق الظاىر إال بقدر ىبفي نسقا مستًتا 

لكشف اؼبضمر اؼبتوازم خلفو، من خبلؿ االشارات كاالحاءات اليت هبعلها يف تشكيلة علٍت ،" فالظاىر يعلو القوؿ يف النص ا
 4الثقايف يف حُت يتوارل اؼبضمر كيًتاجع ليقع يف باطن النص".

جرثومة قديبة فالنسق اؼبضمر خطر كتكمن خطورتو يف أنو كامن، يبارس لعبتو بعيدا يف الضوء دكف رقيب بل ىو" 
 كتتخذ اؼبضمرات أنبية كبَتة. 5تنشط إذا ما كجلت الطقس اؼببلئم ،

كتضطلع بدكر جوىرم، كتستحق مهما بلغت غرابة كصفها عناء اػبوض يف ربليلها ك تفسَتىا، كىي مهمة ليست 
ك دراية كبَتة بفنوف اػبطاب بالسهلة حبيث وبتاج الناقد فائضا من العمل التأكيلي كمهارة ربليلية، تعتمدىا ثقافة كاسعة 
إذ يتسم من حيث ىو نظاـ كآليات التأكيل "فالنسق بوصفو عنصرا مركزيا يف اغبضارة ك اؼبعرفة كالثقافة كالسياسة كاجملتمع، 

                                                           
 .  79عبد اهلل الغذامي. النقد الثقايف. قراءة يف األنساؽ الثقافية العربية. اؼبرجع السابق، ص 1
 .77اؼبرجع السابق، ص عبد اهلل الغذامي. النقد الثقايف. قراءة يف األنساؽ الثقافية العربية.  2
 .25يوسف  ؿبمود حليمات .النقد النسقي. سبثيبلت النسق يف الشعر اعباىلي.ص3
 .317. ص2014. 2. العدد12سحر كاظم. دكنية اؼبرأة يف اجملتمع اعباىلي كفوقيتها يف الشعر. ؾبلة جامعة بابل. اجمللد  4
. منشورات دار اإلختبلؼ.طحنفاكم جعلي. مدخل يف نظرية النقد الثقايف اؼبقارف. دا5  .50. اعبزائر. ص2007. 1ر العربية للعلـو
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 باؼبخاتلة كاستثمار اعبمارل كاجملازم، ليمرر جدلياتو كمضمراتو اليت التنكشف إال بالقراءة الفاحصة كال يبكن استبارىا إال
كما تزداد ىذه اؼبهمة صعوبة حينها نعلم بأننا نتعامل مع نسق هبيد التحايل   1بتكوين جهاز مفاىيمي كمعريف متكامل،

كالتمظهر، كالتخفي يف أعماؽ النص عرب أقنعة كثَتة منها "قناع اعبمالية اللغوية، كعرب الببلغة كصبالياهتا سبر األنساؽ آمنة 
كاألنساؽ ؽبا قدرة على التكرار كالتجدد كالتوالد" فتشظيات النسق داخل البٍت النصية 2فة،الوار مطمئنة من ربت ىذه اؼبظلة 

يسمح بتشكيل أنساؽ أخرل مولدة بالغة التداخل كاعباذبية، فهي أنساؽ شبيهة بكيمياء اػببليا على حد تعبَت بارسوالنز 
ن النسق كما يقوؿ بارسوالنز نفسو، كاليبكن كينطبق عليها أيضا كصف الصندكؽ األسود حبيث اليبكن التعرؼ على باط

النسق كإمكانية تقديره كالتنبد ربليلو ألنو شديد التعقيد كما ال يبكن استنتاج حتمية كجود ميكانيكية ما تفسر موثوقية 
 3دبخرجاتو لدل مدخبلت ؿبددة معركفة إال من خبلؿ انتظاـ عبلقات النسق اػبارجية.

ية نتعامل باألساس مع اؼبستول اللغوم الذم وبمل دبالدراسة النقدية الفاحصة للنصوص األكاغبقيقة أننا كؿبن بصدد 
ثقافة النص، كمنو فدراسة األنساؽ اللغوية مهمة جدا إلدراؾ اؼبضمر كالظاىر منها فاالىتماـ بدراسة األنساؽ اللغوية داخل 

ه الذم يدسس لبلتصاؿ اعبمعي كيدطر النظاـ داخل الثقافة، الثقافة يبنح ثقافة معناىا اعبوىرم ال الظاىرم اؼبزيف ألنو كحد
 4فوحدىا إذف اؼبقاربة اللغوية الثقافية تسمح بفهم األنساؽ اللغوية دباىيتها كاؼبعلنة، كباديولوجيتها اغبقيقية اؼبضمرة.

                                                           
 .09يوسف ؿبمود حليمات. النقد النسقي. ص 1
 .79عبد اهلل الغذامي. النقد الثقايف. قراءة يف األنساؽ الثقافية العربية. اؼبرجع السابق، ص 2
 .21يوسف ؿبمود حليمات. النقد النسقي. ص 3
 .92-91. ص 2009ة نص كسداؿ الثقافة. عادل الكتب اغبديثة. عبد الفتاح أضبد. قراء 4
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 األطفال أاد المبحث األول: 

 في الجزائر: األطفال أاد . 1

 دبكتأثر األ ،منذ الثبلثينات من القرف العشرين على صبيع األصعدة كاؼبستويات األطفاؿ أدباعبزائر ب اىتمت
إنتاجات إبداعية كثَتة من الصعب  األطفاؿ أدبكقدمت اعبزائر يف  ،بالثقافتُت الغربية كالثقافة العربية اؼبشرقية على حد سواء

الطفل قد تبلورت  أدبلكن يبكن القوؿ بأف  ،اعبزائر يف اجملاؿ الطفورل أدبحصرىا كاإلحاطة هبا يف عذه الورقة التعريفية ب
 .اإلبراىيميمبلؿبو اعبنينية  يف اؼبدارس كصبعية العلماء اليت كاف يسهر عليها كل من عبد اغبميد بن باديس كالبشَت 
ثقايف يف كل اؼبيادين كبعد االستقبلؿ مباشرة أعطت الدكلة اعبزائرية اؼبستقلة الضوء األخضر النطبلؽ مشركع 

 .أيدكلوجيةمواكبة النطبلؽ مشركع ثقايف كاقتصادم كاجتمماعي على ضوء رؤية  ،كاجملاالت كالتخصصات
كما   ،األطفاؿ أدب( خاصة ب02يف تنظيم مسابقة كل سنتُت ) 1996كقد شرعت كزارة االتصاؿ كالثقافة منذ عاـ 

 1يف كل التخصصات. دبسارعت لبلىتماـ هبذا األ
رتيبة  ،أحبلـ حجاز ،كوكبة من الشعراء اعبزائريُت الذين كتبو لؤلطفاؿ من بُت ىدالء نستحضر صبيلة زنَت  ظهر

 فتيحة سعدم كغَتىن من اللوايت كتنب لؤلطفاؿ يف ؾباؿ السرديات كالقصص كالركاية كاغبكاية. ،بودالؿ
كالبعد  ،كالبعد اغبكائي الشعيب ،اعبزائرية بعدة ظبات كمكونات " كالبعد الًتبوم التعليمي األطفاؿكما سبيزت قصص 

 2الديٍت اإلسبلمي". ،كالتارىبي  ،كالبعد الفانطاستيكي’ كالبعد االجتماعي ،كالبعد اغبيواين الرمزم ،اػبرايف األسطورم
بالضبط يف سنوات السبعينات كالثمانينات من القرف يف اعبزائر بعد االستقبلؿ ك  األطفاؿ: نشط مسرح األطفالمسرح -

 العشرين ليعرؼ بعد ذلك نوعا من الًتاجع كالركود كالكساد مع سنوات األلفي ألسباب ذاتية كموضوعية.
 3كالدمى كالعرائس اإلستعراضي. ،كالقرائي ،كالتعليمي ،تشخص يف اؼبسرح اؼبدرسي األطفاؿلكن مسرح 

كمن أىم  األطفاؿ أدبصدرت باعبزائر ؾبموعة من الصحف من جرائد كؾببلت متخصصة يف ؾباؿ  4:األطفالصحافة -
كجريدة   األطفاؿ دباجملبلت اؼبعركفة يف البلد نذكر ؾبلة "مقيدش" كما خصصت بعض الصحف اعبزائرية ملحقاهتا أل

 ،"األلواف" كتلت ىذه الصحف مطبوعات أخرل يف سنوات السبعُت ،الشعب اليومية كجريدة األسبوعية "اجملاىد"
جانب ؾببلت للطفولة أخرل   إذل ،1981. جريديت سنة 1977. كؾبلة ابتسم سنة 1972قيفد سنة  كجريدة،الثمانُت

 كنونو كالشاطر.

                                                           
 .03، ص1988، 123فداد زكرياء كأضبد مشارم، سلسلة عادل اؼبعرفة، ، الكويت، العدد1
 .04اؼبرجع نفسو، ص2
  https://www.diwanalarab.com، 2009سبتمرب 21ديواف العرب، صبيل ضبداكم، أدب األطفاؿ يف اعبزائر، 3
 اؼبرجع نفسو. 4
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رسية ؾبموعة من الكتب اؼبد األطفاؿمن اؼبعركؼ أف اعبزائر خصصت ألبناءىا  1كتب كمعارؼ كموسوعات:
كاؼبقررات التعليمية كاؼبدلفات الًتبوية اؼبوازية من أجل الرفع من مستول كعي الطفولة اعبزائرية كالسمو بذائقتها الفنية كاعبمالية 

ية كالعلمية كالفنية كالتقنية كاإلعبلمية كعمـو اؼبوسوعات دبلذا خصصت اعبزائر لؤلطفاؿ ؾبموعة من كتب اؼبعارؼ األ
 ع اللغة شرحا كتفسَتا كتأكيبل.اؼبعجمية للتعامل م

 2:ادور النشر والطباعة-
توجد باعبزائر ؾبموعة من اؼبطابع كاؼبكتبات كدكر النشر كالتوزيع كاإلشهار نستحضر "الشركة الوطنية للنشر كالتوزيع 

 كاؼبدسسة الوطنية للطباعة. ،كاؼبدسسة الوطنية للكتاب ،كمطبعة الشعب ،اليت زبصصت يف طبع ؾبلة مقيدش

 األطفال أاد تاريخ ومفهوم . 2

 في الجزائر األطفال أاد تاريخ  /أوال

 مرحلة ما قبل االستعمار: -أ
يف اعبزائر يف ضل اؼبدارس التعليمية اغبرة كربت سيطرة االستعمار الغاشم على يد اؼبعلمُت زبرجوا  األطفاؿ أدبنشأ 

 ،بعلم من جامع الزيتونة بتونس فقد ضبلوا معلم كتبا كافدة من اؼبشرؽ العري "فإف اعبزائر عرفت يف الثبلثينات كاألربعينات
عبديد ىو اؼبدارس القرآنية ىي كلعل العنصر ا ،حوؽبا كاقباال من الناشئة عليهاكالتفاتا قوميا  ،هنضة مزدىرة يف فتح ىذه اؼبدارس

 3جانب الرسالة الدينية كالًتبوية. إذلاألخرل  بصفة الرسالة الوطنية 
لعاؼبية الثانية ظهر كتاب جدد كبعد اغبرب ا ، ـبصص لؤلطفاؿأديأما القصة يف ىذه اؼبرحلة فإهنا تظهر كجنس 

أبو  ،الفن القصصي كيتعاطونو منهم "أضبد رضا حوحو" كىو أبرزىم خبلؿ ىذه الفًتة ك"أضبد بن عاشورأخذك يعاعبوف 
 4القاسم سعد اهلل كالسعدم حكار".

 بعد االستقالل:  مرحلة ما - 
ية األخرل كأخذت مكانتها يف طليعة القراءات دبما يبيز قصة الطفل بعد االستقبلؿ أهنا طفت على كل األلواف األ

 كىذا راجع لعوامل ـبتلفة نذكر منها: ،الصغار
 .بعدما كاف الطفل ؿبرـك كصار يف ظل اغبرية لو حقوؽ من العائلة كالدكلة 
 غري غبقوؽ الطفل كتنامي االستماع بو.ظهور اإلعبلف العاؼبي كاؼب 

                                                           
 .https://www.diwanalarab.comديواف العرب، صبيل ضبداكم، أدب األطفاؿ يف اعبزائر،  1
 اؼبرجع نفسو.2
 .150، ص01، ط1984صاحل خريف، الشعر اعبزائرم اغبديث، اؼبدسسة الوطنية للكتاب اعبزائر 3
 .199،200، ص01،ط1983عبد اؼبالك مرتاض، فنوف النثر األدي يف اعبزائر، ديواف اؼبطبوعات اعبامعية، اعبزائر، 4

https://www.diwanalarab.com/
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 .كما عملت الدكلة على ؾبانية التعليم يف كل األطوار 
كؽبا الريادة يف نشر قصائد  األطفاؿ أدب. أفردت ىذه اجمللة بابا خاص ب1972مع اصدار ؾبلة "نبزة كصل" سنة 

 1خاصة هبم.
 األطفال أاد مفهوم /ثانيا

يقـو على ؾبموعة من اغبوادث  ، راقي يبتلك مقومات فنية خاصةأديفن  ،أنبها دبىو جنس من أجناس األ
من الواقع أك اػبياؿ أك كبلنبا تدكر يف بيئة زمانية كمكانية معينة كسبثل قيما إنسانية شىت زبص لنهاية هبب  ةاؼبًتابطة مستوحا
غرس القيم كاالذباىات اإلهبابية يف نفوس صبهوره كإشباع  إذلكسيلة تربوية تعليمية ؿبببة هتدؼ  األطفاؿكقصة  ،أف تكوف خَتة

توسيع مداركهم كإثارة خياؽبم االستجابة ؼبيوؽبم يف اؼبغامرة كاالستكشاؼ كيعد ىذا  بعض من احتياجاهتم النفسية كاإلسهاـ يف
كوبظى باؼبنزلة األكذل لديهم  ،كأكثرىا انتشارا إذ يتأثر بأعلى نسبة من النتاج اإلبداعي اؼبوجو لؤلطفاؿ األطفاؿالفن أبرز فنوف 

 إذل نثرم قصصي موجو أديظبَت ركحي الفيصل" بأهنا:"جنس ية الطفلية األخرل يعرفها الباحث "دبالفنوف األ إذلقياسا 
يضم حكاية شائعة ليس ؽبا موضوع ؿبدد أك طوؿ معُت شخصياهتا كاضحة لؤلطفاؿ لغتها مستمدة من  ،مبلئم لعاؼبو ،الطفل

 2تطرح قيمة ضمنية كتعرب عن مغزل ذم أساس تربوم مستمد من عادل نفس عادل الطفل". ،معجم الطفل

 األطفالأىمية وأىداف قصص . 3

 كاالنبهارىي طاقات من اغبيوية كاغبركة كعادل يضج باألحبلـ كاػبياالت كيبلده الفضوؿ كحب االستكشاؼ 
 كألولو باؼبغامرة كارتياد اجملهوؿ إهنا الطفولة. ،بالتصورات كالشخصيات

وا عادل الطفولة كاالستجابة لطبيعتها إذ هتيء عاؼبا ساحرا لكللقصة الطفيلية خصائص كفبيزات نستطيع بواسطتها دخ
يندؾبوف مع أحداثها كيتفاعلوف مع أبطاؽبا  ،متنوعا بسحر الطفولة كتنوع إنفعاالتو لذا تراىم يشغفوف هبا كيتوقوف لسماعها

 3كمن ىنا اكتسبت تأثَتىا الساحر .
فن ؼبتاح ذكي يعتمد على الًتميز كاالضاءات اػباطفة  ،فنيقوؿ الكاتب نزار قبار:"القصة كسيلة تربوية ناجحة كىي 

 4الطفل على غَتىا. أدبكسرعة االلتقاط لذلك تفوقت القصة يف 

                                                           
 .149. 148. 147، ص2003العيد جلورل، النص األدي لؤلطفاؿ يف اعبزائر )دراسة تارىبية يف فنوف، موضوعاتو(، مديرية الثقافة كرقلة، 1
 زكاال. 12:20مارس، الساعة،  15، مقاؿ أدب الطفل، يـو ajm.wikipudia.orgكيكيبيديا 2
، عن ظبر 56،ص414ؿبمد قرافيا، اؼبوقف األدي، بدايات قصة األطفاؿ يف سورية ؾبلة نسوية، تصدر عن ارباد الكتاب العرب دمشق، العدد3

 .12، ص 1988، عاـ 208ركحي الفيصل الشكل القٍت لقصة الطفل العدد 
 رباد الكتاب العرب بدمشق، األسبوع األدي، قصة األطفاؿ يف كتب اؼبدرسة االبتدائية السورية، جريدة أسبوعية تعٌت بشدكف األدب كالفكرا4

 .08، كتب اؼبدرسة االبتدائية السورية، ص 31/05/2008، تاريخ 110كالفن تصدر عن العدد 
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  ،إف يف داخلهم نداءا عميقا هبذهبم كبو اعبميل ،يتمتعوف دبيزة تذكؽ اعبماؿ األطفاؿكما ذكر يف ىذا اؼبقاـ أف 
القصة  ،فة كاؼبقامرة كاالنطبلؽ كالقصة تشبع ىذا التوؽ كربقق ذلك الذكؽاؼبعر  إذلكذلك لديهم توؽ للتسامي كالبطولة ك 

 1قادرين على االتصاؿ بالفن بفضل بساطة أسلوهبا كسحر أحداثها. األطفاؿذبعل 
كتنمي مهاراهتم كتكسبهم االذباىات اإلهبابية  ،األطفاؿأداة تربوية تثقيفية ناجحة فهي تثرم خربات  األطفاؿقصة 
باؼبعارؼ كاؼبعلومات كاغبقائق عن الطبيعة كاغبياة كتطلعهم على البيئات االجتماعية كما أهنا تثرم لغتهم كترقى كىي تزكدىم 

كتنمي قدراهتم التعبَتية عن األفكار كاؼبشاعر كاالحتياجات كللقصة الطفلية دكر فعاؿ يف النمو االنفعارل للطفل من  ،بأساليبها
بعض اؼبشكبلت كاألمراض النفسية كبعض  وعنو كالتنفيس عن رغباتو اؼبكبوتة كعبلج خبلؿ ضبط انفعاالتو كزبفيف التوتر

العيوب اللفظية لديو، كىي أيضا كسيلة جيدة لتكريس عبلقات كأمباط سلوؾ اهباي يف حياة الطفل كتعزيز االذباىات اليت 
اللعب  إذلهية عدة كاستجابة ؼبيوؿ الطفولة ربقيق أىداؼ تركهبية كترفي إذلكما هتدؼ   ،تنمي قدراتو على مواجهة اؼبشكبلت

 يف ىذا الصدد: "نبلحظ أف يتكتوفَت قسط من اؼبتعة كالًتفيو ككسر أجواء الركتُت كالرتابة يقوؿ الدكتور نعماف اؽبي ،كاغبركة
كىم يستمعوف إليها أك يقرؤكهنا بشغف كوبلقوف يف أجوائها كيتجاكبوف مع أبطاؽبا  ،شديدك النطق بالقصص األطفاؿ

االذباه الذم ربملو  إذلكيتحطوف من خبلؽبا أجوائهم االعتيادية خصوصا أهنا تقودىم بلطف كرقة  ،كيتشبعوف دبا فيها أخيلة
 2كالقيم".إضافة أهنا تشبع ميوؽبم للعب باعتبارىا عملية مسرحية للحياة كاألفكار 

 وخصائصها األطفالعناصر قصص . 4

 للقصة عموما شكل كمضموف ؾبموعة من العناصر اؼبتآلفة
 األطفاؿال زبرج عن ىذا اإلطار إال أهنا تتسم باػبصوصية يف الكثَت من جوانبها كتتمثل عناصر قصة  األطفاؿكقصة 

 البيئة الزمانية كالبيئة اؼبكانية ،األسلوب ،اغبوار ،الشخصيات ،اغبدث اغببكة ،األساسية ىي: الفكرة
كتطرح اؼبوضوعات من خبلؽبا كتتمثل يف معانيها  ،ذبرم أحداث القصة يف إطار ما الموضوع أو الفكرة الرئيسية:

اغبق كاػبَت كاعبماؿ عرب إوباءات ربًـت قدرات متلقيها  إذلكمغزاىا كالقصة اعبيدة ىي اليت ربمل الفكرة اإلهبابية كتدعو 
كالشخصيات ال تتصرؼ ارذباال  ،ا كما هبب يقوؿ الدكتور قبيب الكلياين يف ىذا اؼبقاـ: "اغبدث ال ينطلق عشوائياكتبلئمه

كالتوازف الغٍت بُت الشكل  ،عن موضوع ،عن فكرة ،أك اعتباطا كإف كراء كل حركة كسكنة يف القصة ىدفا أك تعبَتا عن معٌت
 كاؼبوضوع "الفكرة" ىو اؼبعادلة اغبساسة لكاتب القصة"

الثقافية كاللغوية كالوجدانية  ،3أىم خصائص الفكرة أف تكوف مناسبة ؼبستول نضوج الطفل كمراعية ؼبستوياتو
 كاالجتماعية أم تكوف مستمدة من عاؼبو البسيط.

                                                           
 .10، ص2012، 110الكتاب العرب، األسبوع األدي، جريدة أسبوعية، دمشق، العدد  ارباد 1
، 1988، مارس 123ىادم نعماف اؽبييت، ثقافة األطفاؿ، سلسلة عادل اؼبعرفة، اجمللس الوطٍت للثقافة كالفنوف كاآلداب، الكويت، العدد 2

 . 240ص
 .241اؼبرجع نفسو، ص  3
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 ينبثق عنها األفكار كتصور الشخصيات يعد اغبدث دبثابة اػبلفية اليت الحدث:
"ىي ؾبموعة الوقائع اؼبتسلسلة كاؼبًتابطة اليت تدكر حوؿ أفكار القصة يف إطار فٍت ؿبكم" تدلف  الحاادثة الفنية:

كعندما تتأـز مشكلة أك عقدة  ،حوادث القصة جزءا من النسيج البنائي ؽبا يف شكل متسلسل كمتناسق دكف افتعاؿ أك حشو
" فمن خصائص اغبدث أف يتسم بالوضوح الكايف كاغبركة اغبية 1أنفسهم إزاء صايف شوؽ للوقوؼ على حل اؿاألطفهبد 

كالتفاعل كأف هبرم يف أمكنة للطفل تصور كاؼ عنها كأال يكوف مغرقا يف التفرعات الطويلة أك مبالغا يف اػبركج على أصوؿ 
 اؼبألوؼ.

كأسلوب عرض الوقائع كالشخصيات يف تسلسل طبيعي كمنطقي حبيث فن ترتيب اغبوادث كتطويرىا  البناء والحبكة:
تنمو فيها الفكرة كاغبوادث  ،تكوف مرتبطة ارتباطا منطقيا هبعلها كحدة متماسكة األجزاء "تتمثل اغببكة يف قصة القصة

اؼبتابعة يف  إذلل كالوقائع األخرل كتتحرؾ الشخصيات مدلفة خيطا غَت منظور يبسك بنسيج القصة كبناهتا فبا يدفع الطف
من شركطها أف تكوف  2القراءة أك االستماع إليها ألف ذلك اػبيط يستلـز تفكَتا أك زبيبل أك تذكرا أك يستلـز ىذه كلها"

 ؿبكمة كبسيطة أف تقـو على حوادث كمواقف مًتابطة كشخصيات غَت مفتعلة ذبمعها أشياء غَت الزماف كاؼبكاف.
لقصة كشرط رئيسي من شركط قباحها إذ تقـو باألحداث يف القصة كالشخصية عنصر أساسي يف بناء ا الشخصية:

يف قصص الطفل مزايا عدة: أنبها القدرة االستثنائية على جذب الطفل حبكم طبيعتو اؼبولعة باستكشاؼ الشخصيات 
 األطفاؿشكل ذبعل كتقليدىا كؼبا تتيح من إرضاء ؼبيولو كنوازعو "تتجسد الشخصيات يف القصة من اؼبواقف كاألفكار ب

التقمص الوجداين مع األبطاؿ فيحزنوف  إذل األطفاؿيتخذكف اؼبوقف العاطفي إزاءىا تعلقا أك نفورا أك عطفا كيصل األمر ب
قد تكوف حيوانا أك طائرا كأف تكوف قطة أك سلحفاة أك ضبامة  األطفاؿفالشخصيات يف قصص  3كيفرحوف لفرحهم" ،غبزهنم

 ،مظاىر الطبيعة كما يرل نور الدين اؽبامشي: " ىي الشخصيات اؼبغامرة اعبريئة اليت تتحدل األخطارأك تكوف نباتا أك إحدل 
نفس مبلئمة لثقافتو تكوف قادرة على اإلقناع  إذل: أف تكوف مألوفة للطفل قريبة األطفاؿكتتسم بالذكاء كالشجاعة يف قصة 

أم أف تتصف بالشجاعة كاإلقداـ كحب اػبَت كاإليثار كتكوف بعيدة عن اؼبثالية  4كالتأثَت كتكوف مشبعة بالقيم اإلنسانية"
 اؼبطلقة كال تكوف كثَتة الشخصيات لعدـ تشتت أفكار الطفل.

ىو البناء الفٍت الذم يعرب عن فكرة القصة كحوادثها كشخصياهتا بكل سبلسة كرصانة كصباؿ كأىم ميزات  األسلو :
طواؿ زمن القصة إذ يعد احملك لقدرات  ،سويق أك القدرة على إثارة التفاعل الفكرم للطفلاألسلوب على اإلطبلؽ ىو الت

 الكاتب يف ىذا اجملاؿ كيتحقق التشويق من خبلؿ أمور عدة تطاؿ كل عناصر القصة كمقوماهتا  
كاػبياؿ كالصور الفنية كالتنويع يف اؼبشاىد اؼبثَتة للدىشة كحسن استخداـ اللغة  ،كأنبها: اإلحكاـ كالوضوح كاعبمالية

كال يتوقف التشويق على ذلك إمبا يبتد كبو النواحي الشكلية يف القصة يقوؿ الكاتب قبيب الكيبلين : "يلعب التشويق دبعناه 
                                                           

 .97، ص 1419، عاـ 04ضوء اإلسبلـ مدسسة الرسالة، الطبعة قبيب الكلياين، أدب الطفل يف 1
 . 243نعماف اؽبييت، ثقافة األطفاؿ، ص  2
 .244اؼبرجع نفسو، ص 3
 .245اؼبرجع نفسو، ص 4
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مد يده إليو بعد  إذلالعاـ دكرا حاظبا يف قراءة الطفل للقصة كأظنو يبدأ بالغبلؼ الذم يشكل صباليتو إغواء بصريا يدفع الطفل 
 1التشويق األعمق النابع من داخل النص. إذلأف نصل  إذلك يأيت دكر العنواف مث جاذبية األسطر األكذل ذل

من أىم خصائص األسلوب يف القصص اؼبوجهة لؤلطفاؿ: اللغة البسيطة اؼبناسبة ؼبستول مبو الطفل اليت تكتبو لو 
 كاأللفاظ اؼبشتقة من قاموسو اللغوم. ،كالعبارات الرشيقة ،كالًتاكيب السلسة كاعبمل القصَتة

كمن ظبات األسلوب أيضا: أف يكوف خاليا من التعقيد كالغموض بعيدا عن السطحية كأال يعتمد التوجيو اؼبقصود يف 
جانب الصور الفنية احملسوسة كاؼبألوفة يقوؿ الدكتور نعماف  إذلكاستخداـ عنصرم اؼبفاجأة هبدؼ اإلثارة  ،اإلفصاح عن القيم

كتتمثل  ،كيف التعبَت الدقيق عن اؼبعاين ،بقي: "يتمثل كضوح األسلوب يف مبلئمة األلفاظ كالًتاكيب ؼبستول الطفل اللغوماغب
القوة يف قدرة األسلوب على إيقاظ حواس الطفل كإثارتو  كجذبو كي يندمج بالقصة عن طريق نقل انفعاالت الكاتب يف ثنايا 

نفي كتآلف صويت  ،كسبثل صباؿ األسلوب يف سريانية يف توافق ،كالذىنية اؼبناسبة كتكوين الصور اغبسية ،عملو القصصي
 2كاستواء موسيقي"

 كنبا البيئتاف اللتاف ذبرل ضمنهما األحداث كربرؾ الشخوص:الزمان والمكان: 
 األطفاؿكىي اؼبرحلة أك اؼبراحل التارىبية اليت تصورىا األحداث "القصص بتخطيها أبعاد الزماف تنقل  البيئة الزمانية:

اؼبستقبل بتخطيها أبعاد اؼبكاف فبا ذبعل الطفل أماـ حوادث كشخصيات كأجواء  إذلعرب صور ـبتلفة كما تتجاكز هبم اغباضر 
 3ف على أجنحة اػبياؿ يف عادل ـبتلف".خارج نطاؽ اػبربة الشخصية لؤلطفاؿ كهتيئ ؽبم الطوفا

حديقة( كالطفل يف سنينو  ،مدرسة ،اؼبقصودة هبا احمليط اعبغرايف الذم ذبرل فيو أحداث القصة )منزؿ البيئة المكانية:
 األكذل إدراؾ أكضح للمكاف من إدراكو للزماف.

متسع كاألرض ببل حدكد  األطفاؿقصص  ؿبمد اؼبنسي صديل: " اغبيز يف كاؼبكاف ىنا ال يبكن تقييده بدكر يقوؿ د.
 4كالواقع قابل دكما لتشكيل فاؼبكاف يف القصص اؼبوجهة للطفل ال تعرؼ باػبرائط اؼبرسومة كال يلتـز بتفاصيل ؿبلية ضيقة".

 اػبصائص الفنية كمنها: ،كمن صبل خصائص القصة الطفلية
 ال سيما اؼبرحلة األكذل من الطفولة.أف وبتوم العمل القصصي عل صور كاضحة أك رسـو تعبَتية جذابة 

كيقوؿ نزار قبار: "إف القصص الناجحة حقا ىي تلك اليت تتحرؾ يف الواقع كاػبياؿ معا تداعب أحبلـ الطفولة كترسم 
 5براعة القصص التلطف يف العبارة كالدقة يف اؼبوقف كاعبماؿ يف الصورة كالوضوح يف اؽبدؼ". إذلؽبا الظبلؿ كاأللواف ذبمع 

                                                           
ين، ، عنواف البحث أساليب التشويق يف القصة الطفلية السورية يف العقد األخَت من القرف العشر 2004، أغسطس400اؼبوقف األدي ، العدد 1

 .46ص
 .247، ثقافة األطفاؿ، ص 1888، مارس 123ىادم نعماف اؽبييت، سلسلة الفكر كاؼبعرفة، العدد  2
 .250اؼبرجع نفسو، ص 3
ثقافة الطفل العري، ؾبموعة من الكتب، عنواف البحث مشكبلت الكتابة للطفل  2002، تشرين األكؿ أكتوبر 50العري الشهرم، الكتاب  4

 .217العري، ص
 .16، ص1994دراسة يف أدب األطفاؿ، دمشق،  منشورات إرباد الكتاب العرب،5
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 مبحث الثاني: المرأة الجزائرية والكتابة.ال

 .الكتابة النسوية في الجزائر. 1

إف اؼبتتبع لتاريخ الكتابة النسوية يف اعبزائر يتضح لو بأهنا متأخرة نوعا ما مقارنة بباقي الدكؿ العربية األخرل كىذا 
كما كاف لتعن السلطة يف فًتة الثمانينات كالتسعينات )مرحلة العشرية السوداء( إذ أف   ،االستعمار الفرنسي كـبلفاتو إذلراجع 

 ىذه اؼبخلفات دل تدثر على الرجل فقط إمبا على اؼبرأة أيضا فلم يكن ؽبا خيار لطرح مشاكلها سول الكتابة.
ية دبفظهرت للساحة األ ،ة دكنيةفاؼبرأة اعبزائرية الكاتبة كانت عرب قلمها تدافع عن ذاهتا حيث كاف بنظر ؽبا نظر 

العديد من األفبلـ النسوية اعبزائرية مثل أحبلـ مستغامبي كآسيا جبار حيث انتهجت األكذل اللغة العربية يف كتابتها أما الثانية 
 1فقد كانت تكتب باللغة الفرنسية.

ركاية جزائرية باللغة العربية يقوؿ كنظرا لذلك فؤلحبلـ مستغامبي الصدارة يف الكتابة النسوية ألهنا أكؿ من كتبت 
 إذلشريبط أضبد شريبط: "أظهرت طموحا جريئا على مستول الفكرة كما أثبتت أهنا الصوت النسائي الذم يقف بكل مشوخ 

 2بل أصرت على أف للمرأة حق التعبَت كاإلدالء يف كل ما يدكر حوؽبا من ربوالت يف ؾبتمعها كغَته. ،جانب الرجل
بلـ مستغامبي الكتابية انفتحت آفاؽ أخرل لكاتبات جازكا بعدىا أمثاؿ فضيلة فاركؽ كياظبينة صاحل كبسبب ذبربة أح

يف ديواف "براعم" الذم صورت فيو معاناة اؼبناضبلت يف السجوف لكن رغم ذلك ىناؾ من يعًتض على  3كمربككة بوساحة 
كاستمرت يف  ،كانت سباقة لذلك فبدأت كتاباهتا األكذل إباف ثورة التحريرية  4كيدكد أف زىور كينسي ،مستغامبي أحبلـريادة 

الكتابة كأصدرت الكثَت من اجملموعات القصصية كالركايات العربية "فقد ظهرت ؾبموعة زىور كنيسي األكذل الرصيف النائم 
 5كىي صورة عن كاقع اؼبدلفة". 1967عاـ 

عندما زبربين يداؾ أين يف قصيدة أرقد ثانية يف اغبزف: )تقوؿ خَتة من العُت ف ،كذلك تناكلت اؼبرأة حياهتا عرب الشعر
 6أصحو كال أظبع صوت العصافَت أرقد ثانية يف اغبزف كاكبٍت يف لغيت(

                                                           
 .113، ص2009جانفي  31، 04ليندة مسارل، إشكالية اؼبستقبل السردم يف الركاية النسوية اعبزائرية، ياظبينة صاحل ـبرب ربليل اػبطاب العدد1
 .109، ص2003ؼبدسسة الوطنية للفنوف كحدة الرغاية، اعبزائر، شريط أضبد شريط، دراسات كمقاالت يف األدب اعبزائرم اؼبعاصر، ا2
، تصدرىا كزارة الثقافة، طبع الشركة الوطنية للنشر كالتوزيع، 04أضبد دكغاف، الصوت النسائي يف األدب اعبزائرم اؼبعاصر، ؾبلة آماؿ، العدد3

 .123، ص1982اعبزائر 
 . http://www.ahsekher.comأحبلـ مستغامبي منتدل الساحر داليا اؽبمارم، األدب النسائي اعبزائرم قبل كبعد 4
، 19صبلح الدين باكية، أدب اؼبرأة اعبزائرية )بُت إجحاؼ الداخل كإنصاؼ اػبارج( ؾبلة الناص منشورات جامعة جيجل، اعبزائر، العدد5

 .26ص
 .31،ص2001العرب للنشر كالتوزيع كىراف اعبزائر ،  خَتة ضبر العُت، دل تشتكي قمرا، دار6

http://www.ahsekher.com/
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فمن خبلؿ ىذه األبيات تربز عاطفة الشاعرة اغبزينة نتيجة القيود اليت تعانيها أراد ابرازىا عرب الكلمات كالعاطفة 
قلة باؽبمـو كما كانت ىناؾ كاتبات ؿبررات أمثاؿ فضيلة فاركؽ كمليكة مقدـ ازبذف من قالب الركاية مضمار اعبياشة اؼبث

 جملارات الرجل كاثبات كفاءهتا.
فالكاتبة فضيلة فاركؽ ؽبا ركايات منها )تاء اػبجل كاكتشاؼ الشهوة( كما كانت ؽبا ؾبموعة قصصية بعنواف )غبظة 

مثبل يف كتاهبا اكتشاؼ الشهوة تناكلت حياهتا الشخصية كقصة زكاجها كصدمتها بالواقع ف ،اختبلس اغبب كقصص أخرل(
ىي م بعض  1الذم دل تكن تتوقعو. " حاكلت ليلتها أف أكوف عركسا مطيعة لكن شيئا ما يف داخلي جعلٍت أرفض ذكورتو.

 األحياف رباكؿ االنقاص من رجولتو.
 نظرا دير اؼبرأة اعبزائرية يف شىت اؼبيادين انعداـ كلي خاصة اجملاؿ األلقد كاف غبضو المرأة الجزائرية في القصة: 

كما أف االتصاؿ اؼبنعدـ بينها كبُت   ،ػبصوصية ىذا الكائن يف اجملتمع اعبزائرم اؼبتعلق نتيجة سيطرة العادات كالتقاليد البالية
  قليل.دياؼبرأة العربية يف األقطار اجملاكرة جعل من تناكؽبا ؽبذا اعبنس األ

كيعترب الكاتب الكبَت عبد اغبميد بن مدكقة من أكائل من تناكلوا اؼبرأة يف القصة حيث سبثلها يف صورة الزكجة كاصفا 
فشخصية الزكجة  ،2كؿببة للنجول ؾبتنبة اؽبجر كالثرثرة" ،ملتزمة للحفظ ،الكتماف إذلإياىا على لساف الراكم: " كنت مبالة 

تتمثل يف الزكجة فقط اؼبستكينة اؼبغلوب عن أمرىا مهمتها أشغاؿ البيت كإقباب األكالد كخدمة الزكج  حسب قصة بن ىدكقة
 كما ربتاجو كما ترغب فيو. ،فقط دكف مراعاة ؼبشاعرىا

لكن الطاىر كطار أعطى ؽبا صورة مغايرة سباما للصورة األكذل كىي صورة اؼبرأة الزكجة من شخصية معطيا ؽبا صورة 
كما أهنا خالفت تقاليد أىلها باؽبركب معو   ،جانبو يف النضاؿ الثورم إذلدثرة يف نفس الوقت فهي اؼبرأة اؼبكافحة معربة كم

كأبدلت بأثواهبا القديبة مبلبس جديدة خصصتها ؼبناسبات  ،غَتت أساريرىا ،كالزكاج منو. "عندما أعلمها زكجها بعودتو
 3عديدة".

مكاف لتستنجد   إذل"غدت ذبرم من مكاف  ،اؼبرأة )األـ( يف قصتو غادة أـ القرلأما أضبد رضا حوحو فتناكؿ صورة 
 4كبار القـو كذكم اعباه كالسطوة كلكن من يلتفت إليها أك يستمع آنات قلبها اعبريح أك يرثي ألمومتها اؼبعذبة".

حوحو تناكؿ صورة األـ بكل  كالكل ينظر ؽبا دكف مساعدة كببل مباالة فأضبد رضا ،فهذه أـ تعاين آالـ فقداف االبن
أما أضبد العيد دكدك فقد قدـ صورة األـ على أهنا عنصر فعاؿ كمضحي بنفسو  ،مصداقية ألنو قدمها كما ىي يف أرض الواقع

لراحة اآلخرين من خبلؿ قصتو حبَتة الزيتوف كاصفا األـ "بأهنا مربزة اؼببلمح كجهها كقسماتو اليت حفرهتا قسوة سنوات 
 5اغبرب".

                                                           
 .09، ص2006فضيلة فاركؽ، اكتشاؼ الشهوة رياض الريس للكتب كالنشر بَتكت، لبناف ، 1
 .173شريط أضبد شريط، دراسات كمقاالت يف األدب اعبزائرم اؼبعاصر ، ص 2
 .176اؼبرجع نفسو، ص 3
 .46، ص2007ىنا مكتبيت،أضبد رضا حوحو، غادة أـ القرل موقع مكتبة 4
 .15أبو العيد دكدك، حبَتة الزيتوف اؼبدسسة الوطنية للكتاب اعبزائر ص5
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ما يف قصتو عائشة فقد تناكلت صورة الفتاة اؼبراىقة اليت تقع ضحية ذبربة عاطفية "أف اؼبرأة حىت لو عاشت حبيسة أ
فلو كانت لدل عائشة خربة يف حياهتا فما كانت لتخدع من أكؿ رجل يغازؽبا كلو أهنا متعلقة  ،جدراف دارىا فهي ليست آمنة

 1فما كانت لتصبح مومسا لتكسب عيشها".
قابل كسر الكاتب أضبد حيدكش أفق التوقع لصورة األـ اؼبعتادة يف الكائن اغبنوف كالصابرة لكل مشتقات اغبياة من باؼب

أجل أكالده متناكال إياىا يف ؾبموعة قصصية )أغنية الفجر( هبيئة األـ اغباقدة كالكارىة لفلذات كبدىا فتقوؿ: "لتبتلعك 
 2األرض".

إذ يرتبطوف بالعادل اػبارجي بواسطتها لكن حيدكش أعطاىا شكبل  ،ى صغارىافبالرغم من األـ ىي أحن كائن عل
 جديدا أك غَت معهود.

فيما تناكؿ عبد اؼبالك مرتاض اؼبرأة كعنصر فاعل يف الثورة كاغبياة االجتماعية رغم أهنا أمية ؾبسدىا يف شخصية 
يف كجهو ماذا تفعل يا ـبيًت بسيدؾ؟ أدل وبن لك أف قتلوا  ،كنسوا بثيابو الطاىرة ركث البقر  ،فاطمة: " جركه على األرض

 3رشدؾ". إذلتتوب 
كانت ىذه أعماؿ تتناكؿ اؼبرأة من منظور الرجل ككفق ما ىبدمو أما عن تناكؿ اؼبرأة لذاهتا فقد سبثلت كما يلي: فأكؿ 

رصيف النائم" حيث كانت أكؿ من تناكلت اؼبرأة يف ؾبموعتها القصصية ىي الكاتبة زىور كنيسي يف ؾبموعتها القصصية "ال
فبثلة ؾبموعة تتناكؿ فيها الثورة اعبزائرية كنضاؿ اؼبرأة أما يف ؾبموعتها القصصية "اؼبرأة اليت تلد البنادؽ" إذ تناكلت اؼبرأة اؼبناضلة 

فتحدثها يف شخصية زىية اليت تلد البنادؽ فتقوؿ: "إذ يطلب منها خطيبها أف تستقل يف مكاف عملها امرأة تدعى فاطمة 
فتجد زىية أف ضبل فاطمة كذب كأهنا ربمل سبلح ربت حزامها لتسلمو زىية بعد  ،غرفة أخرل إذلكتنقل االثنتاف  ،على انفراد

 4خطيبها كتنجح العملية". إذلهناية دكامها 
قصصها مثل أما الكاتبة الثانية اليت تناكلت اؼبرأة يف قصص ىي الكاتبة الكبَتة زليخة السعودم من خبلؿ بطبلت 

"ما أفادين أنا اؼبسكينة  ،البطلة "ربيعة" يف قصتها "من البطل" حيث أجربت على الزكاج من ػبضر كالذم تركها دكف العودة ؽبا
 5غَت ىذه اؼبرارة اليت أذبرعها من عجوزيت كجاريت ككلدم اليتيمُت باغبياة".

 6ؿ قصصها " عازؼ النام كابتسامة العمر".كاكتملت القصة بعناصرىا على يد الكاتبة زكليخة السعودم من خبل
القصة  إذلبعد ذلك ظهرت كاتبة أخرل كىي صبيلة زنَت اليت كانت يف أكؿ بداياهتا تكتب شعرا كانتقلت فيما بعد 

 معربة يف قوؽبا بأف القصة  منحتها حرية أكرب يف التعبَت معللة ذلك بأف القصة ربمل طابعا صباعيا خبلقا للشعر ذات الطابع
                                                           

 .319، صاعبزائر( ديواف اؼبطبوعات اعبامعية، 1967-1925عايدة أديبو باىية تطور األدب القصصي اعبزائرم)1
 .26،ص2009كالتوزيع اعبزائر أضبد حيدكش، كسوؼ يف منتصف الليل، أغنية الفجر دار األكطاف للنشر 2
 .50، ص1984قصة بطولة امرأة بُت الواقع كاألسطورة دار البحث، قسنطينة، اعبزائر ’ ؿبمد مرتاض3
 .21، ص04أضبد دكغاف، الصوت النسائي يف األدب اعبزائرم العدد 4
ألدب اعبزائرم ،الصندكؽ الوطٍت لًتقية الفنوف كتطويرىا زكليخة السعودم، اآلثار األدبية الكاملة صبع كتقدًن شريط أضبد شريط، سلسلة ذاكرة ا5

 .101، ص2001، اعبزائر، 01التابع لوزارة االتصاؿ كالثقافة كاآلداب ،ط
 .131اؼبرجع نفسو، ص6
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كمع ذلك حفرت لنفسي دربا  ،كل شيء فيها يبعث على اؼبوت كىبنقو  ،الفردم فتسرد قائلة "نشأت يف بيئة خانقة ؿباصرة
 1كانطلقت أحدكا باذباه النور وبدكين األمل يف أف أعانقو". ،سرت  فيو دبفردم رغم األشواؾ كاغبصار كالزيف

منها ؾبموعة "كطن من كبلـ" ككذلك "أحزاف امرأة من برج  كالكاتبة ياظبينة صاحل اليت كانت ؽبا ؾبموعات قصصية
 اؼبيزاف" كؾبموعتها "حُت نلتقي عزباء".

أما فضيلة فاركؽ يف قصتها )غبظة اختبلس اغبب كقصص أخرل( تناكلت مواضيع متعددة زبص اؼبرأة كأغفلها الرجل 
كتأثَت تأخر اإلقباب يف فتور اغبياة بُت الزكجُت  عنًتة يف قصتها "اغبصار الذم يقتل اغبب" تناكؿ موضوع اغبياة الزكجية

ىذا  تتقاظبٍتنعم كامرأة أخرل  ،كاف بيٍت كبينو جدارا كالسماء أك كيانا كامرأة  ،فتقوؿ: "كنت أدرؾ بعمق بأنو ال يفهمٍت
 2الزكج اؼبشغوؿ عٍت".

أثناء االستعمار كبعده دفعت  إف األكضاع اليت عاشتها اعبزائرمواضيع المرأة الجزائرية في الكتابة القصصية: 
كمع كجود خصوصية  ،االندماج مع كاقعو اؼبعاش من أجل اػبوض يف مواضيع نابعة من الذات اؼبدلفة إذلباؼببدع اعبزائرم 
ربدت اؼبرأة اعبزائرية ىذه العادات كالتقاليد الراسخة كالبالية كضبلت على عاتقها مشعل التحدم للتعبَت عن  ،ربكم ىذا اجملتمع

 قضاياىا كزبط عرب قلمها تفاصيل كاقعها بكل شفافية كبدكف خوؼ أك قيود متناكال مواضيع عدة سبس حياهتا.

 القصة القصيرة النسوية في الجزائر: . 2

 إذل ،القصصي كمت توصلت إليو اعبهود اؼبتكاثفة ابتداء دبن كانوا ال يفرقوف بُت اؼبقاؿ كالقصةإف اغبديث عن الفعل 
ففي البدء كاف  ،ما كصلت إليو من تطور يشبو اغبديث عن اؼبراحل اليت قطعتها القصيدة العربية خبلؿ مسَتهتا التارىبية

يا من تلك القيود اػبارجية حىت أمسى أنواعا كأشكاؿ عديدة مث بدأ يتخلص تدرهب ،القصيد العري يبٌت على اإليقاع اؼبتكرر
العري كفن ناضج  دبككذلك حاؿ القصة القصَتة أيضا كإف جاء ظهورىا يف األ ،يستوجبها اؼبوقف الشعرم كالشعورم

 ،ا القصيدةمتأخرا زمنيا عن مثيلتها القصيدة فإين أزعم أف اؼبراحل نفسها مع اختبلؼ طفيف لطبيعة كل جنس اليت قطعته
 مرت هبا القصة.

فإف للقصة  ،فيمدىا بسعتها الغنائية اؼبميزة ،"إذا كاف الشعر عركضا يعد معيارا قنيا ػبلق اإليقاع اػبارجي للقصيدة
 3أيضا كما أتصور إيقاعا خارجيا يبنح مركنة تتيح بدكرىا للقاص خلق اؼبفاجأة كالتشويق كاؼبتعة".

كارتبطت كبناء بوحداتو كىو مبط تصورم ال يبكن لقاص مبدع  ،اإليقاعي رافق القصة القصَتةإف ىذا النمط من البناء 
بل ىو الشكل الضركرم كاألنسب  ،كفهم ناضج كسليم كأصوؿ ىذا الفن ،كمتجدد أف ىبتزلو كيتجاكزه دكف كعي قصصي

 ألم مبتدئ يشق طريقو كبو كتابة فن القصة.
                                                           

 .42، ص2004، جامعة ؿبمد خيضر بسكرة،01زغيبة علي آخركف، السرد النسائي يف األدب اعبزائرم اؼبعاصر، ؾبلة اؼبخرب، العدد1
 .47، ص1997، 01يلة فاركؽ، غبظة اختبلس اغبب كقصص أخرل، دار الغراي، بَتكت لبناف، طفض2
، )مقاؿ( على اؼبوقع: 2020، فيفرم 61باديس فوغارل، القصة القصَتة النسوية يف اعبزائر إطبللة على البنية السردية، ؾبلة اعبديد، العدد  3
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وؿ ىذا الفن التصرؼ يف بناء النص القصصي من اعبانب الذم ىبدـ الفن كيبقى على القاص اؼبالك لقواعد كأص
 ،كيكسبو اؼبركنة الستيعاب اؼبوضوعات اؼبختلفة مهما كاف حجمها أك طبيعتها أك تعقيدىا ألف الفنوف تتطور باستمرار ،كيثريو

كىذا ما سوؼ  ،لتطور للفن اؼبشتغل فيوكاجتهاد أىل الباع كاالختصاص ؼبنابع كقواعد الفن ىم الذين يبنحوف االستمرارية كا
تبٍت الشكل اؼبتسامح يف بعض اؼبفاصل  إذلمث ربولن  ،نتلمسو عند بعض القاصات فبن بدأف بالنمط الكبلسيكي احملافظ

 بالتقدًن كالتأخَت كاغبذؼ أحيانا كذلك حسب امتبلؾ الكاتبة مهارة التصرؼ يف إيقاعية القصص. ،األساسية ؽبيكل القصة
ينطوم بعضها على بنيات صغرل ال تشد كال  ،ثبلث بنيات كربل إذلنصوص اؼبنت القصصي اؼبتوفر لدم  تتوزع

 1تقاطع البنيات احملتواة ضمنها.
 :البنية الهرمية/أوال

بل ىبلو نتاج اسم من األظباء القصصية من  ،ىي البنية السردية األكثر شيوعا كاستخداما يف القصة النسائية القصَتة
كىو مبط يف الواقع يتيح للقاص صوغ موضوعو بطريقة منطقية تراعي ترتيب األحداث حيث تبتدئ ىذه البنية من  ،ىذا النمط

مث تعود أك العقدة  ،ىي بدرة السرد ،نقطة بداية معينة ليتساقف السرد تدرهبيا يف توتر حىت يبلغ التوتر مداه يف نقطة قصول
 2أك اغبل. ،أدراجها يف ارزباء حىت تدرؾ غبظة االنفراج

 ،بنيتُت زبتلفاف اختبلفا طفيفا يف التوفر على جل العناصر أك االكتفاء ببعضها إذلكالواقع أف ىذه البنية تنشطر 
 حسب اؼبوضوع كطريقة اؼبعاعبة كنبا:

كىي بنية تقليدية ربافظ على احًتاـ "العركض القصصي" )اؼبصطلح  ،: يبثلها الشكل السابقالبنية المحافظة .أ 
التسلسل اػبطي  إذل( كامبل إذ زبضع  492استخدمو قبيب العويف يف كتابة: مقاربة الواقع يف القص اؼبغربية القصَتة ص

ارزباء التوتر تدرهبيا حىت تصل  مث يظهر ما يعلل ،لؤلحداث كالبناء التواترم للواقع يف حركة متنامية حىت تبلغ األحداث ذركهتا
أك تتحرؾ إمكانية التأكيل كاؼبشاركة من  ،كىي اللحظة اليت تنفرج فيها األزمة كذبيب دفعة كاحدة عن بدرة التوتر ،غبظة التنوير

ناصرىا  أك مفتوحة ربتمل حلوال عديدة كمن النصوص اليت التزمت البنية اؽبرمية بع ،قبل القارئ عرب هناية منفرجة أك مغلقة
 3عرجونة لزليخة السعودم.،دائرة اغبلم كالعواصف عبميلة زنَت ،كاملة أذكر: زغركدة اؼببليُت لزىور كنيسي

فهي ليست مقطعا مفصوال عن  ،تشكل البداية يف النص القصصي القصَت عنصرا أساسيا يكتسي أنبية كظيفية كربل
يازىا قصد متابعة األحداث ألهنا ذبعل مدشرات أكلية ؽبا عبلقة جسد النص بل ىي دبثابة عتبة عندما نقف عليها نتحفز الجت

فعليها يتوقف قباح أك  ،كثيقة هبذه األحداث كاعبو الذم تتحرؾ فيو الشخصيات لذا وبرص القصاصوف على االىتماـ هبا
 فشل العمل القصصي.

                                                           
 .08باديس فوغارل، السرد النسائي أدب عري حديث كمعاصر ؿباضرات ماسًت، ص1
 .272، ص1982، بَتكت 03أنيس اؼبقديسي، االذباىات األدبية يف العادل اغبديث، ط2
 .492، ص01ص اؼبغربية القصَتة، طقبيب العويف، مقارنة الواقع يف القص3
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حيث هتيمن ىذه  ،دكء كالتوازفكقد الحظت من القراءة األكذل لقصص ىذه البنية االفتتاحية فيها تشًتؾ حالة اؽب
 اغبالة سواء تبنت اعبملة االظبية أك الفعلية يف عملية السرد.

 إذلكبدال من أف تدفع القارئ 1،فالبداية عند زىور كنيسي من خبلؿ "زغركدة اؼببليُت" ربتل مساحة أكرب فبا تتطلب
إخراج كتركيب البيئة القصصية عرب لغة ىادئة  ذلإسبطيط االستهبلؿ الذم ترمي من كرائو  إذلبدرة كصخب األحداث تعمد 

فهي سبضي يف كصف اغبي الشعيب  ،زبلو من اإلثارة كاغبماس على الرغم من أف اؼبوضوع يستوجب لغة مشحونة كمتوترة
كصف البيوت القصديرية بأسلوب يقًتب من أساليب التقارير الصحفية يف  إذلمبينة أسباب ذلك مث تنتقل  ،اؼبأىوؿ بالسكاف

 التعامل مع اؼبشاىد اؼبلتقطة من الواقع كسرد تفاصيلها كالتعليق عليها.
فإذا كانت البداية عند زىور كنيسي تكاد تطغى على مساحة النص فإهنا تنحسر كتضيق عند صبيلة زنَت يف قصتها 

فتدفعنا  ،حيث تنطلق القصة من بدرة سرد "زمكانية" يف اذباه تصاعدم كبو تزاحم األحداث كتوترىا"دائرة اغبلم كالعواطف" 
 ،جو القصة عن طريق انزياح اللغة الوصفية اؽبادئة إذلالكاتبة من العبارة األكذل اليت سبتزج فيها الشخصية باجملاؿ الزمكاين 

 2يف فقرة موجزة. كاندراء لغة متوترة تسمح دبتابعة كثَتة من التفاصيل
كاؼبشهد اغبوارم اؼبرسل ليشكل  ،إهنا البداية اؼبقلقة للقارئ كاألسرة يف الوقت نفسو إذ يتضافر اؼبشهد السردم اؼبوجز

عضوية البداية باألحداث البلحقة فقد سبكنت صبيلة زنَت من لغتها القصصية اليت زبتزف طاقة تصويرية كقدرة على امتبلؾ 
 3نقنيات السرد.

كىي الطريقة اليت انتقتها زكليخة لقصتها "عرجونة" حبيث ينفتح النص على تكملة غبدث  ،دئ القصة من هنايتهاتبت
فاؼبعلمة الراكية منذ أخربهتا البطلة احملورية "عرجونة" الصبية  ،الوراء ؿبًتما خطية األحداث حىت للنهاية إذلمث يعود السرد  ،سابق

راكدهتا فكرة كتابة القصة كجملرد كلوجها  ،أمها عائشة أرملة الشهيد كزكجة خائن األمسذات اإلثٍت عشر شتاء بنبأ كالدة 
 بالتفاصيل. 4القسم راحت تبحث عن الصبية بُت التبلميذ لتزكيده

فبقدر ما عملت على نقل صورة مأساكية لنموذج  ،حاكلت الكاتبة أف سبزج يف عملها ىذا بُت الذايت كاؼبوضوعي
مربزة اكبدار اجملتمع كاهنيار قيمو بعد االستقبلؿ إلغفالو ىدالء  ،الثورة إذلل ما يبلكوف من غاؿ كنفيس حيايت فبن دفعوا ك

الكتابة بتأثَت قوة ذاتية آتية من الداخل تتمثل يف  إذلفإهنا يف الوقت نفسو دفعت  ،كالسكوت عن حقوقهم اؼبهضومة
 "عرجونة عبئ أضبلو معي أينما ذىبت". "عرجونة" اليت تقابلها صباح مساء يف الفصل تقوؿ عنها:

                                                           
 .495قبيب العويف، مقارنة الواقع يف القصص اؼبغربية القصَتة، ص 1
 .278أنيس اؼبقديس، االذباىات األدبية يف العادل اغبديث، ص2
 .278اؼبرجع نفسو، ص3
 .11باديس فوغارل، السرد النسائي، ص4



 الكتابة النسوية والقصة الموجهة لمطفل في الجزائر :                                  الفصل األول

 

26 

 

كىي عادة ما زبتزؿ  ،ىي بنية ال ربًـت القاصة يف تشكيلها كل العناصر الكربل السالف ذكرىاالبنية المتحررة:  .  
فتشرع مباشرة يف سرد األحداث أك االبتداء من غبظة التوتر حبيث قبد أنفسنا كقراء كجها لوجو مع اؼبشكلة أك األزمة  ،البداية

 1دكف سبهيد منطقي ؽبا.
لكن ليس  ،ىذا النمط القصصي يشبو القصيدة اغبرة يف عدـ التزامو الكلي بالعناصر الًتكيبية للبنية اإليقاعية للقصة

 بل يتسم باؼبركنة كالتسامح. ،فظا متشدداالتزاما عميقا ؿبا
 ،النصوص اليت نسجت يف ضوء ىذه البنية لبتار منها ما يأيت: "سطور أفلتت من الزمن األسود" لنزيهة زاكم درار

 "كجهاف المرأة كاحدة" لنورة سعدم.
كتنطلق رأسا من  ،قصصييف "سطور أفلتت من الزمن األسود" تفلح نزيهة زاكم درار يف تكسَت تقليدية االستهبلؿ ال

 كاحملورم يف سَت كربوؿ اػبط الدرامي يف النص. ،اغبدث اؼبشهدم الذم يلخص اغبدث العاـ
األماـ منطقيا عرب  إذلتقطيع ىيكلي يبثل مفاصلو األساسية كىي مفاصل متوالية  إذلإف بناء ىذا النص خضع 

 2 البنية السابقة.لكن سَت األحداث ال يبضي كبو النهاية كما رأينا يف ،الذاكرة
كإدخاؿ عنصر اغبركة كاغبيوية على  ،حُت مشاىد آنية ؽبا فضل كبَت يف تكسَت رتابة السرد إذلإمبا تقطعو من حُت 

حيث يقطع توتر أحداث اؼبقطع الثاين ىذا اغبوار اؼبختزؿ الذم دار بُت الشخصية احملورية كعامل احملطة يف  ،أجواء النص
 3"ال.......دل وبضر بعد". ،صورة تساؤؿ كجواب: "يا أخانا......ىذا قطارم؟

تونس طلبا  إذلمستعرضا مساعي الشخصية إلسباـ ملف سفرىا  ،بعد ىذه الوقفة اغبوارية يتواصل سرد األحداث
بدية النص عن  إذللكن بالقفز مباشرة على ترابية األحداث  ،مث سرعاف ما تنزاح الذاكرة ليحتل السرد اآليت موقعو ،للعلم

رآه ينزلق على مهل...تعلق بصاحب  ،طريقة قرينة االنتظار كالتعلق بصاحب السفارة تقوؿ القاصة عن لساف الراكم: "ؼبا أفاؽ
 4مث جلس على صندكقو اغبديدم ينتظر". السفارة يرجوه إيقافو

كهبذه التقنية مث بناء النص مراعيا  ،آخر مشاىد آنية إذلتقطعها من كقت  ،كىكذا يتشكل النص من مقاطع ارذباعية
كالتصوير  ،كالتصوير اغبوارم ،مستخدما السرد الوصفي لؤلماكن كاألشياء ،كتواترىا حىت زمن االستقبلؿ ،تتابع األحداث

 كقد تشكلت كل ىذه الوسائل لصفة سردية ذات أثر موحد. ،كاػبارجي للشخصية ،الوصفي الداخلي
أما نورة سعدم فتعترب القاصة الوحيدة اليت تستأثر ؾبموعتها اؼبتكونة من ست عشرة قصة باثنيت عشرة قصة ذات 

 البناء اؽبرمي اؼبتحرر.

                                                           
 .29باديس فوغارل، السرد النسائي ، ص  1
 .31نفسو ص اؼبرجع 2
 .50، ص01نزيهة ركاب، دار الطفولة كاغبلم، اؼبدسسة الوطنية للكتاب، اعبزائر، ط3
 باديس فوغارل، القصة القصَتة النسوية يف اعبزائر إطبللة على البنية السردية. 4
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البداية  إذللتداخل أك التقاطع حيث تنطلق من بدرة األحداث مث تعود يف "كجهاف المرأة كاحدة" تستخدـ تقنية ا
 1لتواصل السرد حىت هناية القصة.

إف ىذه القصة كغَتىا من القصص ذات البنية اؽبرمية احملافظة يطغى فيها العنصر "اؼبكاين" على حساب العنصر 
"القصصي" أم هتيمن فيها الوظيفة اإلخبارية على الوظيفة "اإليبائية" نتيجة التعليقات كربوؿ اػبط القصصي من حركتو 

كىكذا تغيب  2،حركة خارجية تركم من لدف راك خبَت عليم إذل الدرامية اليت تنتجها الشخصيات عادة من داخل اغبدث
اللحظة القصصية الفاعلة كالصانعة للصراع الداخلي كربضر الصبغة التقريرية اليت تطبع النص بطابع الرتابة كالعرض التعاقيب 

شكل يف حد ذاهتا أزمة تتطلب غَت أف ىذه القصة أك الفاربة اليت ت ،الذم يبثل عبئا على دينامية القصة كحركتها الداخلية
فوجود ىذا اؼبشهد يف  ،معرفة حقيقية خبلفياهتا كأسباب ذلك الًتصد كاؼبتابعة بالعُت الفاحصة حينا كبالتحديج حينا آخر

أك العقدة القصصية اليت ربل تدرهبيا بتعاقب األحداث اؼبركرية يف  ،بداية النص يبثل عنصر اإلثارة كالتشويق قصد خلق األزمة
 هنايتو كهناية القصة ككل. إذليج خربم ابتداء من اؼبقطع الثاين نس

 .البنية اإلنكسارية/ ثانيا

كتشمل ىذه  ،تكسر تراتبية  األحداث كالتسلسل اؼبنطقي للزمن ،أعٍت هبا النصوص اؼبشكلة من لوحات كمشاىد
اػبلو من التوتر الذم من شأنو توليد اغببكة سواء أكانت بسيطة  إذلإضافة  ،البنية النصوص اليت تنتمي فيها اغببكة أك تكاد

 3أـ مركبة.
كشبو غموض نتيجة  ،الصورة أك اللوحة حبيث تسود النص ضبابية ،ىذا النمط من أشكاؿ القص يعتمد على اؼبشهد

كال قيمة للقصة ما دل تتم  ،حيث تكتمل القصة يف معٌت اؼبتلقي ،حىت أخر لوحة من الشريط اؼبتقطع ،انتقاء منطقية األحداث
 قراءهتا كتركيبها كفقا ؼبا يراه اؼبستقبل بناء على مشاركتو الوجدانية للحدث العاـ أك اؼبوضوع.

كالتكسَت الزمٍت يف األخَت ليس سقوطا فنيا  ،إف تركيب األحداث يف ىذه البنية يستجيب لقوانُت البناء اعبمارل للنص
 البحث عن اعبديد كزبطي اؼبألوؼ اعباىز. إذلة هتدؼ بل ىو استجابة طبيعية لضركرة فني

 .البنية التجريبية/ثالثا

كيف  ،كالبنيات القصصية خارج البناء ين التقليدم بشقيو اؽبرمي التحررم كاإلنكسارم ،كسبثل ىذه البنية بقية التجارب
للنصوص اليت يبكن أف تنطوم ربت ىذه البنية يبكن استخبلص مبلحظة ىامة ىي أف ىذه البنية تنطوم  ضوء القراءة اعبردية

                                                           
 باديس فوغارل، القصة القصَتة النسوية يف اعبزائر إطبللة على البنية السردية.1
 .37، التجربة القصصية يف اعبزائر )دراسة(، صارلغينظر باديس فو 2
 .40ينظر اؼبرجع نفسو، ص3
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كينمور السرد ،حيث يغيب اغبدث ،على مستويُت: مستول غَت فٍت ىبلو من اؼبعايَت األساسية كالعناصر اؼبفصلية لفن القص
 1على الذات كالوجداف مع إغفاؿ اػبارج.

النسيجية  إذلتًتاكح فقراهتا اليت تفتقر  ،رية تكوهنا تراكيب جاىزة تنهل من خلجات النفسفتغدك النصوص قطعا نث
 بُت التأكىات كالتداعيات اػبالية من اإلثارة.

حيث ندثر صاحبتو التعامل مع التصوير اؼبتتابع للغة  ،يف حُت قبد اؼبستول الفٍت ينم عن كعي باؼبمارسة القصصية
كلغة القصة  ،كالببلغية على حساب اغببكة التقليدية ،ًتاكيب اؼبشحونة باؼبعاين كالدالالت الببلغيةكال ،احملمولة على اجملاز

 التقليدية الدافئة.
اإلثارة كاليت يبكن أف ربدثها الصور القصصية  اغببكة فإهنا ال زبلومن إذلإف نصوص ىذه البنية كإف كانت تفتقر 

 االىتزازية عن طريق فنية التشكيل اللغوم يف كجداف اؼبتلقي.
النصوص اليت تندرج  ،حبيث يتساكل زمن النص مع زمن الوقائع غالبا ،يف نصوص ىذه البنية قبد زمنها النصي قصَتا

"الوجو اآلخر"  ،ذجة منها: "أشجار العلقم" لنورة سعدمربت ىذه البنية ىي جل النصوص سعدم لبتار على سبيل النم
 2غبفيظة ركيبع.

 ،إذ تقل فيها األحداث اؼبتعاقبة يف توتر كما رأينا يف البنية اؽبرمية ،نبلحظ يف ىذه البنية خفوت العمل القصصي
 كالنية ىذه يبكن اعتبارىا بنية "قولية". ،هنايتو إذلكيسيطر يف بداية النص 

حيث تكاد تنعدـ  ،( تتلمس ضعف النسيج القصصي81ص ،أقبية اؼبدينة اؽباربة ،علقم" )نورة سعدميف "أشجار ال
ككأهنما يعوضاف العناصر  ،كىببو التوتر اؼبعهود يف تنامي اغبدث القصصي بارزا ،العضوية بُت اؼبقاطع كالفقرات اؼبكونة للنص

أك  ،ر الكبلمي  أك التعبَتم على حساب العنصر اغبكائيالقصصية األخرل كخاصة اغببكة فالبنية ىذه تدثر على العنص
بشكل يسمح بتمثيل األحداث كإمكانية إعادة حكيها من  ،بيسر استماتتوالقصصي لذا نلقي صعوبة يف استيعاب مضموهنا 

 3جديد.
كاللغة القصصية  ،4اػبيطي الذم ىبلقو العنصر اغبكائي التماسك إذلتنهض "أشجار العلقم" على منت مقاطع تفتقر 
 حدث قصصي مركم كفق نسيج حيايت فاعل. استقباؿالدافئة اليت يبكن أف تتجاكب مع ذكؽ كل متلقي يطلب 

إف ىذه اؼبقاطع ظاىريا تبدك متماسكة بسبب توفَت شبو حدث قصصي ؿبورم يبدأ حبضور الشرطة كالقبض على 
ن عند قراءة النص يصعب فهم اغبدث العاـ نتيجة فشل القاصة لك ،كينتهي بعودة األـ من مقر األمن خائبة ،الشاب السارؽ

                                                           
، 01ينظر نادر أضبد عبد اػبالق، الصورة كالقصة حبث يف األركاف كالعبلقات، قصص ؾبدم جعفر مبوذجا، الفكر كاإليباف للنشر كالتوزيع، ط1

 .85،ص2009
 .16ة على البنية السردية ، صباديس فوغارل، القصة القصَتة النسوية يف اعبزائر إطبلل2
 اؼبرجع نفسو. 3
 اؼبرجع نفسو.4
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فبا يسبب للمتلقي استفزازا سرديا ؼبا ىو دارج كمألوؼ من قواعد  ،يف نسج اللحفة السردية بُت اؼبقاطع اك الفقرات القصصية
 سردية شائعة.

إما الستخفافها بقواعد القصة  ،وإذا كانت نورة سعدم ال تكاد تتحكم يف ىذا النمط البنائي لعدـ سبكنها من سبثيل
 أك ؿباكلتها تبٍت بنية من منطلق التجريب دل تفلح يف استيعاهبا كىضمها فنيا كصباليا. ،التقليدية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

نسق القيم األخالقية  الفصل الثاني:
 والعالقا  االجتماعية

 أوال/ نسق الدين:
 اإلخالص 
 الصبر 
 العنف المفظي 
 طمب العمم 
 اإليمان بالقدر 

 ثانيا/ نسق العالقات االجتماعية
 الصدق 
 صبرال 
 التعاون 
 التضامن 
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 تمهيد: 

ؾبموعة من القصص اعبزائرية اؼبوجهة لؤلطفاؿ مع دراسة لؤلنساؽ االجتماعية كالفنية كالدينية كالتعليمية كمع  نااخًت 
عرفت  األطفاؿاستنباط األنساؽ كتعريفها كتعريف القصص خاصة يف اعبزائر اؼبدلف كغَته كؾبموعة من اؼبدلفُت خاصة ب

يف اعبزائر( كالتعليق كالتحليل  األطفاؿكصبيلة زنبَت )قصص  زبلـ حجابالنسق كأنواعو كتعريف القصة مع القصص للكاتبة أح
 كشرح القصص كاستخراج األنساؽ اليت ظهرت يف كل قصة.

 :/ التعريف بالنسق1

ية كالنقدية كخاصة الثقافية منها جاء تعريف دبيعد النسق من بُت أىم اؼبصطلحات الرائجة يف حقل الدراسات األ
ناسق  1ف العرب عن عمر رضي اهلل عنو قاؿ ناسقوا بُت اغبج كالعمرة قاؿ ناسقوا تابعوا ككاثبوا مصطلح نسق يف معجم لسا

 بعض يقاؿ نسق فبلف تكلم سجقا )نسقو/نظمو( إذلتابع بينهما كجاء يف معجم الوسيط: انتظم بعضها 

كمتنوع كقد يتكرر كىو  اصطبلحا: النسق ىو النظاـ النفسي الذم وبسن البنيات اؼبتشابكة يف النص كىي متعددة
عارل كداؿ على مستويات النسبية كىو تقليدم كشكلي كمبتكر يف الوقت نفسو بينما ترتكز البنية على الداللة رغم بنيتها 

 2الشكلية كىناؾ بُت النسق ىو الذم يكوف السببية.

اعبانب اللغوم مث اعبانب تعريف مفهـو النص القصصي اؼبوجو لؤلطفاؿ: بداية ال بد من تعريف عاـ للقصة من -
 االصطبلحي ىذا كلو مهد ضبط هنج التعريف اػباص اؼبوجو للطفل.

 3لغة: يعرؼ اللساف مادة قصص بو القصص قصصت الشيء إم اتبعت أثره.

اصطبلحا: مع كثرة التعاريف سأكتفي ببعضها حىت ال تتشعب بنا السبل فمصطلح القصة اعبملة التالية أعجبت 
فيتبعها بشغف كلذة حىت تتأـز  4بينما يكاد النص القصصي يكوف ـبصصا باؼبعٌت الثاين أم اؼبعٌت العاـ.قصة ىذا الشريط 

 5حلها كهنايتها. إذلذركة القصة فيتطلع عندئذ كيتلهف  إذلاؼبواقف فيها فتصل أحيانا 

 

 
                                                           

 .352، ص1990، 01ابن منظور االفريقي اؼبعمرم لساف العرب دار صادؽ، بَتكت لبناف، ط1
 .03، ص2006، 03عن الدين مناصرة علم التناص كالتبلؼ، دار ؾبدكال يف عماف، ط2
 .355ابن منظور، لساف العرب ، ص 3
 .16صبيل شاكر، مدخل إذل نظرية القصة ديواف اؼبطبوعات اعبزائر، ص ظبَت اؼبرزكقي،4
 .13منَتة مردين، القصة الشعرية يف العصر اغبديث ديواف اؼبطبوعات اعبامعية، اعبزائر، ص5
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 أوال /نسق الدين..
كتارة من فعل متعد ببلـ "داف" كتارة من فعل متعد  ككلمة الدين يف اللغة، تدخذ تارة من فعل متعد بنفسو "داف يدينو"

، كباختبلؼ االشتقاؽ زبتلف الصورة اؼبعنوية اليت تعطيها الصيغة فإذا قلنا داف دينا عينا بذلك أنو ملكو 1بالياء "داف بو"
اؼبلك كالتصرؼ  كحكمو كساسو كدبره كقهره كحاسبو كقضى يف شانو جازه ككافاه فالدين يف ىطا االستعماؿ يدكر على معٌت

دبا ىو شاف اؼبلوؾ ،من السياسة كالتدبَت كاغبكم كالقهر كاحملاسبة كاجملازفة، كمن ذلك "ملك  يـو الدين" أم يـو احملاسبة 
 2كاعبزاء.

كإذا قلنا "داف لو" أردنا أنو أطاعو كخضع لو فالدين ىاىنا اػبضوع كالطاعة كالعبادة كالورع ككلمة الدين هلل يصح أف 
 بل اؼبعنيُت ..اغبكم هلل، أك اػبضوع هلل منها ك

كإذا قلنا "داف بالشيء" كاف معناه أنو ازبذه دينا كمذىبا أم اعتقده أك اعتاده أك زبلف بو فالدين على ىذا ىو 
 3اؼبذىب كالطريقة اليت يسَت عليها اؼبرء نظريا أك علميا.

فكرة كاحدة تصب فيها ىذه اؼبفاىيم السابقة كاليت  إذلفمن خبلؿ التعريفات اللغوية كاؼبختلفة ؼبصطلح الدين لبلص 
 تقوؿ أف الدين ىو اػبضوع كالطاعة كاالنقياد.

أما كلمة الدين يف االصطبلح يعرفو "الب شاتل" يف كتاب قانوف االنسانية فيقوؿ: "الدين ىو ؾبموعة كاجبات 
 4اجباتو كبو نفسو".اػبلوؽ كبو اػبالق كاجبات االنساف كبو اهلل ككاجباتو كبو اعبماعة كك 

كيقصد من ىذا التعريف الدين ىو كل ما تعلق باهلل من كاجبات ىذه الواجبات تشمل يف صبلة التعاليم كاؼببادئ اليت 
 البد لئلنساف اػبضوع ؽبا كوف أف اهلل عز كجل فوؽ كل شيء. 

القصة النسوية اؼبوجهة للطفل يف  كيف ىذا السياؽ "سياؽ الدين"، نلق الضوء على مباذج من الدين اليت كرد ذكرىا يف
 اعبزائر اليت حاكلت أف تعكس لنا فكرة سبسك أطفالنا بالدين اإلسبلمي كتعاليمو.

 اإلخالص.  -1

اإلخبلص يف العمل من أعظم األمور اليت هبب االلتزاـ هبا، ؼبا ؽبا من أثر طيب يف حياة الفرد كاجملتمع بأكملو، كيبدأ 
 ـبلصا لريو يف قيامو بالعبادات على أكمل كجو كأفضل صورة كىي أعظم صورة لئلخبلص.إخبلص االنساف بأف يكوف 

                                                           
 .87عبد اهلل الغذامي، قراءة يف األنساؽ الثقافية، ص 1
 .10، ص2007كري لئلفتاء كالبحوث، دبلن، يوسف القرضاكم، الدين كالسياسة تأصيل كرد شبهات، اجمللس األ2
 .11اؼبرجع نفسو، ص3
 .11يوسف القرضاكم ، مرجع سابق، ص 4
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 تعريف االخالص

قاؿ العز بن عبد السبلـ: "اإلخبلص أف يفعل اؼبكلف الطاعة خالصة هلل كحده، ال يريد هبا تعظيما من الناس كال 
 1توقَتا كال جلب نفع ديٍت كال دفع ضرر دنيوم".

خالصة كقيل ىو تفريغ القلب هلل، أم  إذل: "اإلخبلص أف يكوف سكوف العبد كحركاتو هلل تعقاؿ سهل بن عبد اهلل
 2".إذلصرؼ االنشغاؿ عما سواه كىذا كماؿ اإلخبلص هلل تع

 كقيل اإلخبلص تصفية الفعل عن مبلحظة اؼبخلوقُت.  

 3كيقوؿ سفياف  الثورم: "ما عاعبت شيئا أشد علي من نييت أهنا تتقلب علي".

مدار اإلخبلص يف كتاب اللغة على الصفاء كالتميز عن االشواب اليت زبالط الشيء خالص لك أم ال يشارؾ فيو ك 
 4غَتؾ كاػبالص من األلواف عندىم ما صفا كنصع كيقولوف خالصة يف العشرة.

 5كلعل أبرز القصص اليت سردت لنا ىذه الظاىرة أك الصفة ىي "قصة اؼبعلم".

الذم يدكر حولو مبدأ اإلخبلص يف العمل كالتفاين فيو يكسب صاحبو االحًتاـ كالتقدير كحب اآلخرين لو ككضعو يف 
: }كقل اعملوا فسَتل إذلمكانة عالية كمنزلة رفيعة يف اجملتمع كستضل سَتتو يف ذاكرة طيبة يف ذاكرة من يتعامل معو لقولو تع

 6عادل الغيب كالشهادة فينبئكم دبا كنتم تعلموف{. إذلاهلل عملكم كرسولو كاؼبدمنوف كسًتدكف 

كيقوؿ صلى اهلل عليو كسلم: }إف اهلل وبب إذا عمل أحدكم عمبل أف يتقنو{، كإتقاف العمل كاإلخبلص فيو من 
 العبادة.

فكانت 7العلم كالسعي لتحصيلو ككانت أكؿ آية قرآنية نزؿ هبا الوحي،}اًقرأ باسم ربك الذم خلق{. إذلدعا اإلسبلـ 
أكؿ كلمة قاؽبا لو ىي اًقرأ كىي بالتأكيد رسالة من اؼبوذل عز كجل عن أنبية التعليم كالعلم ألهنا أساس اغبياة كنور الطريق 

 8: }كقل ري زدين علما{.إذلكغذاء العقل  كقبد يف قولو تع

                                                           
 .358مقاصد اؼبكلفُت، ص1
 .20انظر: االخبلص، ص2
 نقبل من كتاب ،االخبلص د. عبد العزيز.3
 .359باختصار من مقاصد اؼبكلفُت، ص4
 .2009، دار العلم كاؼبعرفة، اعبزائر سلسة رياض األطفاؿ، قصة اؼبعلم، جميلة زنير،5
 .105سورة التوبة، اآلية 6
 .1سورة العلق، اآلية 7
 .11سورة طو، اآلية 8
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 1علموف خبَت{.: }يرفع اهلل الذين آمنوا منكم كالذين أكتوا العلم درجات كاهلل ؼبا تإذلكقولو تع

 2كقد أخربنا الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم بأف العلماء كرثة األنبياء كىذا ماتبنتو قصة للكاتبة بعنواف "طالب العلم".

 قدر العلم كشرفو كمنزلتو عند اهلل 

 العنف اللفظي . -2

رافق زميبلتك بتلفظ بأقبح األلفاظ، "ال ربب أف ت3أذية الناس باللفظ "نسق ديٍت باللفظ" يف قوؿ الكاتبة يف قصة "التهرب".
كال يكف أذاه عن اآلخرين"قد حـر اهلل األذل ألنو ظلم أيا كاف بالقوؿ أك الفعل أك معايرهتم بشيء يشق عليهم ظباعو لقولو 

 4: }الذين يدذكف اؼبدمنُت كاؼبدمنات بغَت ما اكتسبوا فقد احتملوا هبتانا كإشبا مبينا{.إذلتع

يف كل العبادات كاالبتعاد كاغبذر من كل ما  إذلهلل تع اإلخبلصمة يف دين اإلسبلـ ىو ربقيق إف أعظم األصوؿ اؼبه
 يضاد اإلخبلص كينافيو كالرياء كالسمعة كالعجب ككبو ذلك.

كرحم اهلل أحد العلماء إذ يقوؿ: "كددت أنو لو كاف من الفقهاء من ليس لو شغل إال أف يعلم الناس مقاصدىم يف 
 للتدريس يف أعماؿ النيات ليس إال فإنو ما أتى على الكثَت من الناس إال من تضيع ذلك"أعماؽبم كيقعد 

، ظاىرة إخبلص النية اليت تعٍت إرادة اإلنساف بعملو لوجو اهلل كسبل الوصوؿ إليو 5فنجد يف قصة "األصدقاء الثبلثة"
:}من  ذلاكجو اهلل فهو عمل حبط مردكد لقولو تع بأف يعلم االنساف أف اهلل كحده ىو اؼبستحق للعبادة كأف كل أريد بو غَت

كاف يريد حياة الدنيا كزينتها نوفهم اليهم أعماؽبم فيها ال ىبسركف أكلئك الذين ليس ؽبم يف اآلخرة إال النار كحبط ما صنعوا 
 6فيها كبطل ما كانوا يعملوف{.

اإلخبلص عزيز كىو أشد شيء على  كينبغي للعبد أف يتعاىد إخبلصو كوباسب نفسو كأف ينجر يف أحواؽبا ألف
النفس، كما قاؿ التابعي اعبليل ابن أي مليكة: "أدركت ثبلثة عن  أصحاب النيب صلى اهلل عليو كسلم كلهم ىباؼ النفاؽ 
 على نفسو كاهلل أعلم"، يف حديثنا عن مكانة القدر كشباره كاثاره يف حياة االنساف اؼبدمن كيف عقلو كنفسو ككجدانو كادارتو يف
حياتو بصفة عامة قبد أف قصة األصدقاء الثبلثة قد ضربت لنا أكرب مثاؿ عنو فاإليباف بالقدر من أكرب العوامل اليت تكوف 

                                                           
 .11سورة اجملادلة، اآلية 1
 قصة طالب العلم. جميلة زنير،2
 التهرب. جميلة زنير، قصة3
 .56سورة األحزاب، اآلية 4
 .2018للنشر كالتوزيع العلمة اعبزائر، دار البدر قصة االصدقاء الثبلثة،  أحالم حجاز،5
 .15،16سورة ىود، اآلية 6
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سببا يف استقامة اؼبسلم كخاصة يف معاملتو لآلخرين، فحُت يقصر يف حق أحد اك يسيئ إليو قبده يعفو كيصفح، فالقدر 
 اإلنساف يبضي يف حياتو على منهج سواء تضره النعمة كال تيئسو اؼبصيبة.  كجده ىو الذم يقدر مصائب العباد كهبعل

: }كما بكم من نعمة فمن إذلفهو يعلم أف كل ما أصابو من نعم كحسنات من اهلل ال بذكائو كحسن تدبَته لقولو تع
 وز كخَتات.اهلل{، فبل يكوف حالو حاؿ قاركف الذم طغي على قومو أك استطاؿ عليهم ؼبا أعطاه اهلل من كن

 :الصدق -3

 1الصدؽ: الصدؽ ضد الكذب صدؽ يصدؽ صدقا كتصادقا كصدؽ فيقبل قولو كصدؽ اغبسٍت أنبأه بالصدؽ.      

الصدؽ مطابقة قوؿ الضمَت  اصطبلحا: كىو اػبرب عن الشيء على ما ىو كىو نقيض الكذب كفق الراغب األصفهاين
>> كاتفقا عليو لتتأكد من مقاسو حيث دفعت ميساء الثمن  2الصدؽ يف قصة حذاء الفقَتة. فقد ذبسد كاعبسم معا(. 

 بيتها سعيدة دبا قدمت<<. إذلللبائع مث كدعت زميلتها سعاد كعادت 

 ظهر يف: >>برا بوعده أم صدؽ مع رأيو لشراءه الدراجة<<

لو إف حصلت على كاحدة من مراتب  تتحدث ىذه القصة كاف األب يعرؼ مستول ابنو لذلك كاف يشجعو كيقوؿ
حيث كاف اغبصوؿ على ىذا الشرؼ بعيد اؼبناؿ يف نظر األب لذلك كعد ابنو كىو يعلم أنو ال يبكن  الشرؼ كافأتك بدراجة.

 لولده اغبصوؿ على ىذه اؼبرتبة.

األب حُت  لكن الطفل أصر على ذلك لـز البيت كانكب على الدراسة كاالجتهاد للحصوؿ على لوحة الشرؼ كذىل
 ظبع النبأ كدل يصدؽ كقع يف حَتة بُت أف يشًتم الدراجة فيعرض كلده ػبطر حوادث السَت أك يًتاجع عن كعده فيفقد ىيبتو.

بدأ الطفل يلعب هبا يف البيت حُت سبكن من السيطرة عليها  كفضل اغبل األكؿ اضطر لشراء الدراجة برا بوعده.
يادة أخذ يلهو هبا يف كسط اؼبدينة كىو هبوؿ هبا كيلعب سقط  من فوقها ارتطم الشارع كحُت صار وبسن الق إذلأخرجها 

 من حولو عندما علم األب اقًتح على ابنو بيعها كيشًتم هبا لعبة اليد اؼبتلفزة. األطفاؿباألرض فتجمع 

 

 

 

                                                           
 . 174ابن منظور، لساف العرب، اؼبرجع نفسو، ص1
 ..193ابن منظور، لساف العرب، اعبزء العاشر، مادة الصدؽ، ص 2
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 الصفا  واألخالق الحميدة في األسماء: -4

اعبسم االجتماعي كىي قيم ثابتة يف ركحها كاؼبثل العليا يف أىدافها كغاياهتا ألهنا  1األخبلؽ اغبميدة أساسية لصحة
صاغبة لئلنساف يف كل زماف كمكاف بصرؼ النظر عن جنسو كنوعو كزمانو ك مكانو كإف كاف معتربىا الوحي يف اإلسبلـ 

 كاألخبلؽ ىي عنواف الشعوب كقد حثت عليها كل األدياف يف اإلسبلـ. 

 ع والطاعةاالستما -5

 معٌت الطاعة يف ىجم اؼبعاين يف اؼبعصية الطاعة ىي فعل ما أمر اهلل بو كاؼبعصية ىي البعد عن ما دل يأمر اهلل بو.

تتحدث ىذه القصة عن عرض اؼبعلمة كقت أف تتعرؼ على أظبائهم كىم ينطقوف بأصواهتم اؼببلئكية العذبة فأخذ 
ة كىم يذكركف أظبائهم فجأهتا صبية فاتنة بريئة أشارت اؼبعلمة بيدىا فتوقف التبلميذ التبلميذ يذكركف أظباءىم  اؼبختلفة كاؼبعرب 

أخذت نفسا عميقا حيث أخذت تفكر كتقوؿ كل ىذا اعبماؿ كالرقة كربمل اسم جرة استغربوا من حولو فقالت اسم جديت 
 2فقالت اؼبعلمة ال بأس:

آف الكرًن كىم يف ذكر أظبائهم ظبعت اؼبعلمة اسم اؽبانية تأملت كاجتازهتا كبو التبلميذ ذكركا أظباء مأخوذة من القر 
 للفتية طويبل مث قالت يف نفسها: 

ىذه اؼببلؾ الرائعة ىانت على من إهنا ذرة نفسو يا لو من اسم غريب الشك أنو اسم جدهتا بل جدة أبيها؟ كرف 
 3اعبرس اػبركج فأسرع التبلميذ لتشكيل الصف.

 رآن الكريم: معاني االسماء من الق-6

 لقد امرنا رسوؿ اهلل صلة اهلل عليو كسلم حبث االختيار اظباء االبناء  كذلك ألنو سوؼ ينادم بو يـو القيامة 

 اظباء بدل اف اؼبعلمة يف ذكرىا جبركؼ اؼبختلفة : 

 االسم  اؼبعٌت 
 غنية  اؼبستغنية نفسها عن االخرين 

 نوفل الكرًن ك اؽبيبة 
 نسيم  ريح لينة 

                                                           
 ..56_ 53ابن منظور، تعريف كمعٌت للطاعة يف قاموس عري عربية. معجم كلساف العرب،اؼبرجع نفسو. ص  1

رجع نفسو.صبيلة زنَت. اؼب  2 
 3اؼبرجع نفسو.
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 نعيم طيب النفس 
 

موضوع آخر كىم يتمنوف أف  إذلكىو كذلك تطرقنا لؤلظباء ك أضافت نكتفي اليـو هبذا القدر كسنتطرؽ  تظهر يف:
 1يتعرفوا على كل االظباء.

 :الصدقة -7

كليس على سبيل  إذلاهلل تع إذلالصدقة: لغة: ىي ما تعطى للفقَت ككبوه من ماؿ أك طعاـ أك لباس على كجو التقرب -
 2اؼبكرمة.

 .إذلاهلل سبحانو كتع إذلفهي إخراج اؼباؿ تقربا  إذلاصطبلحا: ىي العطية اليت يبتغي هبا الثواب من اهلل تع

إف يف اعبنة باب يسمى باب الصدقة يدعى إليو اؼبتصدؽ فيدخل منو كيدخل منو كذلك كل من كاف من أىل 
عليو كسلم:>> كمن كاف من أىل الصدؽ يدعى من باب الصدقة<< كقوؿ أي الصدقات يف الدنيا قاؿ الرسوؿ صلى اهلل 

ىريرة رضي اهلل عنو:>>سبعة يظلهم اهلل يف ظلو يـو ال ظل إال ظلو: اإلماـ العادؿ، كساب نشأ يف عبادة ربو، كرجل قلبو 
كر اهلل خاليا ففاضت عيناه<< معلق يف اؼبساجد، كرجل تصدؽ بصدقة فأخفاىا حىت ال تعلم مشالو ما تنفق يبينو،  كرجل ذ 

 3كظهرت الصدقة يف قصة حذاء الفقَتة، ال سبتلك سعاد حذاء فقررت ميساء اقتناء حذاء ؽبا يف السر كليس عبلنية.

 :المسؤولية -8

اؼبسدكلية: لغة: اؼبسدكلية يف معجم اللغة العربية ىي اسم من اؼبصدر صناعي مسدكؿ كالشخص اؼبسدكؿ ىو الشخص 
 4لى عاتقو اؼبسدكلية أك يبكنو ربمل اؼبسدكليات الكربل )الكبَتة(.الذم يقع ع

السُت كاؽبمزة كالبلـ  إذلاصطبلحا: تعد اؼبسدكلية كلمة من الكلمات حديثة االستعماؿ كاالستخداـ كترجع أصلها 
ترب استدعاء اؼبعرفة كعند صبعها تصبح سأؿ يسأؿ قاؿ راغب األصفهاين يف كتاب غريب للقرآف يف معٌت السداؿ يف اللغة يع

 5)كسوؼ تسألوف(. إذلكقاؿ ابن منظور يف معٌت السداؿ يف قولو تبارؾ كتع

                                                           

زنَت )مرجع نفسو(. ةصبيل  1 
 الصدقة صدؽ2
 .352، ص 1998أضبد زكي بدكم، معجم اؼبصطلحات العلـو االجتماعية ككتبة لبناف ط 3
 سعاد أضبد بن ؿبمد أفضل كتعريفها عند أىل اللغة.4
 السديس.عبد الرضباف السديس كتاب دركس للشيخ عبد الرضباف 5
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: األخبلقية، اعبماعية، القانونية، كيرتبط مفهـو اؼبسدكلية بالوظيفة أك اؼبنصب فإف كلف شخص كربديد أنواع المسؤوليا 
 كجو. ربمل اؼبسدكلية لدل الشخص كاليت ذبعلو يقـو باؼبهاـ على أكمل

 يف اإلسبلـ )النسق الديٍت(:

كلبلص إليو ختاما أف النقد الثقايف يكشف أنساقا متناقلة متصارعة فيتضح بأف ىناؾ نسقا ظاىرا يقوؿ شيئا كنسقا 
 مضمرا غَت كاعي كغَت معلن يقوؿ شيئا آخر، حيث قبد القصص تتحدث عن مدل اختبلفات يف النسق الديٍت.

كإذا سبعنا يف ىذه القصص اؼبوجهة للطفل اليت بُت أيدينا فإننا قبد الثقافة الدينية الزالت متجذرة داخل األكساط 
 االجتماعية.   

 ثانيا/ النسق االجتماعي
قبل أف لبوض يف معرفة أبرز األنساؽ االجتماعية داخل القصص النسوية اؼبوجهة للطفل البدلنا أف كبدد 

جتماعية كعليو فإننا  نقصد هبا تلك اليت ؽبا صلة بُت فردين أك صباعتُت أك أكثر أك بُت فرد ك مفهـو العبلقات اال
 1صباعة كقد تقـو ىذه الصلة على التعاكف أك عدـ التعاكف كقد تكوف مباشرة أك غَت مباشرة كقد تكوف فورية اك آجلة.

م يساىم يف كجود ىذه العبلقات ىم األفراد  كبالتارل يبكننا القوؿ بشأف ىذا اؼبوضوع أف األساس الوحيد الذ
 كل حسب ثقافتو كأخبلقياتو،فهم من يكونوف ىذا النسق العبلئقي االجتماعي.

كالذم يقـو غالبا على اػبَت اك الشر كالقصص اليت كبن بصدد دراستها ىيا خَت دليل على ذلك كمن بُت 
 ىذه العبلقات نذكر مايلي

 :الصدق -1

بأف الصدؽ نقيض الكذب،صدؽ يصدؽ كصداقا كصدؽ قبل قولو،كصدقو اغبديث جاء يف لساف العرب 
أما من الناحية االصطبلحية: فإنو يعٍت قوؿ اغبق كىوكذلك مطابقة اػبرب للواقع كىو مطلوب من  2"أبناه بالصدؽ".

 3االنساف قولو كعملو كاعتقاده.

                                                           
 .352،ص 1993أضبد زكي بدكم، معجم اؼبصطلحات،العلـو االجتماعية،مكتبة لبناف، ط 1
 .193ابن منظور، لساف العرب، اعبزء العاشر، مادة الصدؽ، ص2
 .05عبد اهلل بن جار، اهلل اهلل ..ؿباسن الصدؽ كمساكئ الكذب ،ص3
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الصدؽ متجذرة داخلها كبالتارل فإننا بالضركرة كإذا ما سبعنا يف القصص اليت بُت أيدينا فإننا قبد أف ظاىرة 
ىذه  تعكس لنا كألطفالنا ظاىرة شبينة بتمسك أفراد ؾبتمعاتنا دبا أمر بو   موالنا عز كجل من أقواؿ كأفعاؿ،لعل أبرز

 األفعاؿ كاألقواؿ الصدؽ.

ت يف قصة حيث قبد أف ظاىرة الصدؽ سبثلت يف العديد من القصص النسوية اؼبوجهة للطفل حيث سبظهر 
 1بعنواف "اؼبعلم".

أنو هبب أف يكوف صادؽ يف مهنتو مع نفسو كمع تبلميذه ألف بدكف ىذه الصفة لن يتحقق منالو  فأشارت
 كىدفو اذباه مهنتو.

 :الصبر -2

}فاصربعلى نفسك مع الذين يدعوف رهبم بالغداة كالعشي يريدكف  إذلاغببس قاؿ تع، يف اللغة الصرب
 3نفسك معهم. يعٍت احبس 2كجهو{.

حبس النفس عن ؿباهبا ككفها عن ىواىا أك حبس النفس عن فعل شيءأراده اهلل أك عن  أما اصطبلحا فهو 
 4فعل شيء هنى اهلل عنو.

كبالتارل فالصرب من األخبلؽ اغبميدة اليت توجو لئلنساف حياتو كأسلوبو االجتماعي كالثقايف كىذا الصرب يبكن 
 5ىذا ما سنجده يف جل القصص اؼبوجهة للطفل مثبل قبد يف قصة  "اؼبعلم".يف ربمل اؼبشاؽ كالصعوبات ك 

شخصية رئيسية كقد اختارت الكاتبة ىذه الشخصية عنوانا لقصتها نضرا ألنبيتها يف  إذلىذا العنواف يشَت 
ؼ فيها الطالب بناء االجياؿ كتطورىا فمن الركائز التدريس الصحيحة قياـ عبلقة سوية بُت اؼبعلم كالطالب، حبيث يعر 
 بإحساسو بشكل جيد كتتحقق هبا كرامتو كاإلنسانية كربفظ للمعلم مكانتو الرفيعة كتبقيو على سبيزه .

يبكن  لقوؿ صلى اهلل عليو كسلم:"ليس منا من دل يوقر كبَتنا كيرحم صغَتنا كيعرؼ لعاؼبنا حقو"  فأصعب ما
إثارة الضوضاء يف الصف كيضحك أك يتحدث  إذلالذم يسعى  أف يواجهو اؼبعلم يف حياتو اؼبهنية ىو الطالب اؼبتمرد

إليو كىذا كلو دليل على صربه نضرا  أثناء شرحو للدرس فينعكس سليا على نفسيتو اؼبعلم الذم دل يًتؾ حبل إال كعبأ
ريص على ألنبية اؼبعلم يف حياة الطفل كدكره الكبَت يف تقدـ اجملتمع كتطوره فهو يستحق االحًتاـ كالتقدير ألنو ح

                                                           
 قصة اؼبعلم. جميلة زنير،1
 .28سورة الكهف،اآلية 2
 .07، ص1،2009حل اؼبنجد، الصرب، ؾبموعة زاد للنشر، اؼبملكة العربية السعودية،طؿبمد صا3
 .08اؼبرجع نفسو، ص 4
 قصة اؼبعلم.جميلة زنير، 5
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}اف اهلل كمبلئكتو كمن يف السموات كمن يف األرض حىت النملة يف جحرىا لتصلي على معلم الناس  مصاحل طبلبو 
 اػبَت{

 حيث يقوؿ امَت الشعراء احد شوقي:

 قم للمعلم ووفو التبجيال             كااد المعلم أن بكون رسوال 

 1سا وعقوالأعلمت أشرف أو أجل من الذي        يبني وينشئ أنف

فاؼبعلم ىيبة كرىبة كحدكد ال هبب ذباكزىا ،فاؼبعلم هبب أف يكوف صبورا يف مهنتو ليحقق منافع الطالب 
بالتعلم كمدديا رسالتو على أفضل كأكمل كجو فهو وبرص على أخبلقو كبو الطالب كحرص الصديق على صديقو فبا 

لتحصيل العلمي كلعل الغاية االظبى من كراء كل ىذا تربية يعود بالنفع كذلك بالتغلب على قسم كبَت من الصعوبات كا
االخبلؽ الفاضلة للطفل كاليت تساىم بالدرجة األكذل يف يناء الصحيح  كىذا ما يسمى ب "النسق  إذلالنفوس 

 التعليمي" كبالتارل جيل أخبلقو ضبيدة    

حيث توجو القصة الطبلب  2".كقد ذبسد ىذا اؼبفهـو اك ىذا النسق التعليمي كذلك يف "قصة طالب علم
كجبة الفطور  إنباؿكاحملافظة على استغبلؿ الوقت فهماؾ مواعيد للنـو كاغبرص على االستيقاظ مبكرا كعدـ  للنظاـ

  .كتعاـ الطبلب اعبد كاالجتهاد يف طلب العلم فهو سبيلو للتفوؽ كربقيق غايتو كالوصوؿ ألعلى اؼبناصب

اؼبدرسة كقت  إذلككنت أكد من الكاتبة أف تذكر الطبلب اغبرص على الوضوء كصبلة صبح قيل الذىاب 
   .مصلى اؼبدرسة رفقة بعضهم البعض كيصطفوف خلف معلمهم  إذلصبلة الضهر يتوجهوف 

ة كنبلحظ أيضا كجود ىذا النسق مايسمى  ب الصرب يف قصة "طالب علم" يف قوؿ الكاتبة:"ىو هبعل احملفظ
كىذا دليل على صرب الطالب  فوؽ ضهره لتتحرر يداه كحىت يستطيع اف يدخلها يف جيبو معطفو طلب للدؼء"

 كربملو متاعب كمشاكل الدراسة اليت تواجهو كىذا راجع غببو كتعلقو بالعلم 

 أن العلم ال ينال براحة الجسم  فاعلم

 عن يحي بن أبي كثير قال.. 

 علم بالتعلم،والحلم بالتحلم، ومن صبر صبره اهلل""ال ينال علم براحة الجسم ،فال

                                                           
 قصيدة قم للمعلم كفو التبجيل ،أضبد شوقي1
 قصة طالب العلم. جميلة زنير،2
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كلوال أف شرؼ العلم صعب اؼبرتقى لنالو كل أحد كادعاه كل جاىل كلكن ألنو شريف ال ينالو إال ببذؿ جهد 
 فينبغي أف يكوف طالب العلم صبورا يف طلبو ال يبل كال ينقطع عن الطلب قيل للشعيب.. كتضحية

 االعتماد كالسَت يف الببلد كصرب كصرب اغبمار كبكور كبكور الغراب" "منأين لك ىذا كلو، قاؿ بنفي

 فالعلم ليس ماؿ هبمع مث وبتفظ بو، كالماء يشرب فشمر عن ساعد اعبد كال تعجل 

 قاؿ الشافعي رضبو اهلل.. 

"حق على طالب  العلم بلوغ  جهدىم يف االستكثار من علمو كالصَت على كل عارض دكف طلبو كاخبلص 
 1يف العوف عليو". إذلاهلل تع إذلالنية هلل يف إدراؾ العلم نصا كاستنباطا كالرغبة 

عها اغبمية يظهر الصرب كذلك يف قصة الرياضة اؼبدرسية :" شرب كميات كبَتة من اؼباء لدل الطفلة ظبية كاتبا
 2الغذائية كدبركر الوقت فقداهنا للوزف الزائد".

 عركس البحر. إذلقبد أيضا يف قصة عركس البحر ربوؿ فتاة ميليسا 

 :اجتهااد وااللتزام -3

القراءة كاؼبطالعة الذاتية كمن ىنا اؼبنرب  إذليقتصر طلب العلم على تلقي الطالب للعلـو فقط كإمبا يتعداه  ال
أف يكوف المعا يف اؼبستقيل فهو يهتم بدركسو   لقراءة مث أكلوياتو لقوؿ الكاتبة يف قصة "طالب علم".يبكن أف يصبح ا

 كيتفاىن يف أداء كاجباتو، لذلك يقضي كقت فبتع يف اؼبطالعة كالبحث كالتنقيب.

على علو اؽبمة يف  مظاىر علو اؽبمة كالوصوؿ للقمة اعبد كاؼبثابرة يف ربصيل العلم، كإف أعظم مايعُت من
قاؿ الشوكاين يف اغبث على طلب علو كاؽبمة يف  طلب علم مطالعة ما أعده اهلل عز كجل لطالب العلم كالعلماء.

العلم: "فإف اهلل سيحانو قد قرف العلماء يف كتابو بنفسو كمبلئكتو كأكلوا العلم"، فقاؿ:"شهد اهلل أف ال إلو إال ىو 
 3كاؼببلئكة كأكلو العلم".

                                                           
 الشافعي رضبو اهلل.1

بتصرؼ.  19، 18يوسف القرضاكم  الصرب يف القرآف كىي صنف   2 
 .18اآلية  سورة اؿ عمراف،3



 القية والعالقا  االجتماعيةنسق القيم األخ                                      الفصل الثاني                             
 

42 

 

طالب العلم القراءة كاؼبطالعة كالبحث فيجب أف يفرغ جزءا من كقتو كحياتو كجهده يف ربصيل العلم كقد  على
إف الكذب من االخبلؽ السيئة اليت ترفضها اجملتمعات كينبذىا األفراد كوبرمها  1قيل: "اعط العلم كلو ،يأتيك بعضو".

 الرسوؿ عليو الصبلة كالسبلـ يلقب بالصادؽ األمُت.كدل يتصف بو أحدا من األنبياء فكاف  إذلاهلل سبحانو كتع

: }إمبا يفًتم الكذب الذين اليدمنوف إذلكبدت يف القرآف العديد من اآليات كاألحاديث الشريفة، لقولو تع
 2بآيات اهلل كأكلئك ىم الكاذبوف{.

الرسوؿ صلى اهلل  إذلككذلك قبد يف اغبديث قالت عائشة اـ اؼبدمنُت رضي اهلل عنها: "ماكاف خلق أبغض 
عليو كسلم من الكذب كلقد كاف الرجل النيب صلى اهلل عليو كسلم بالكذبة فما يزاؿ يف نفسو حىت يعلم انو قد 

 3أحدث منها توبة".

 تعريف الكذ  -

كقاؿ  4قاؿ ابن منظور: "الكذب نقيض الصدؽ كذب يكذب ،كذبا ككذبة ىاتاف من اللحياين ككذابا ككذابا".     
"كرجل كاذب ككذاب كتكذاب ككذكب ككذكبة، ككذبة مثل اؽبمزة ككذباف ككيذباف كمكذباف ككذبانة  أيضا:

مقصودا على القوؿ بل  اإلخباركحقيقة الكذب ىي االخبار عن الشيء خببلؼ الواقع كليس  5ككذبذباف ككذبذب".
ذب عمل مرذكؿ كصفة ذميمة ال شك أف الك 6قد يكوف بالفعل كاإلشارة باليدأك ىز الرأس كقد يكوف بالسكوت.

 7فهو من خصاؿ النفاؽ كمن شعب الكفر بل أف الكفر نوع من أنواعو فالكذب جنس كالكفر نوع ربتو.

، أف حبل الكذب قصَت كأف اإلنساف مهما حاكؿ 8يتضح من  خبلؿ القصة اليت بُت أيدينا بعنواف "التهرب"
يع،حيث بينت لنا ىذه القصة عدة أنواع للكذب: كالكذب إخفاء اغبقيقة فبلبد أف يأيت يـو تظهر فيو أماـ اعبم

االدعائي ..الذم قبده يف قوؿ الكاتبة: "تدعي أنك مشغوؿ ألنك ال ربب أف تضيع كقتك مع زميل ال يقدس 
 العمل"

                                                           
 .19/2/2015عاطف اؼبعر الغيومي، اؼبنهجية يف طلب العلم كاآلداب، 1
 .105سورة النحل،اآلية 2
 حديث3
 .804/ ص 1ابن منظور، لساف العرب،4
 اؼبرجع نفسو، ف ص.5
 .199كانظر: كتاب األخبلؽ، ألضبد أمُت، ص كردم،أدب الدنيا كالدين، للما انظر:6
،ص 7  .70انظر األخبلؽ كالسَت يف مداكلة النفوس، ابن حـز
 قصة التهرب.جميلة زنير، 8
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رغم أف ىذا النوع هترب كليس كذب كلكن يبقى كذب مهما كاف اؽبدؼ أك السبب ألف ىذه الصفة تساىم 
يريده فعبل  ما إذلطفل بشكل سليب فإف كاف من اؼبتوقع أف الكذب يساعد الطفل على الوصوؿ يف بناء شخصية ال

يف  فذلك كىم للغاية كذلك ألف الكذب ىبسر نفسو كقيمتو كاحًتامو كثقتو من حولو لذاتو كلذاتو فبا ىبسر أىم ما
يريد كبذلك يكوف خسر نفسو  فل مافما نفع إيصاؿ الط اإلنسانيةيبلك كىي  اغبياة كىي رضى اهلل كيفقد أغلى ما

 كذاتو 

الفركؽ الطبقية اؼبوجودة يف كل اجملتمعات فهناؾ أغنياء  إذل، كىي تشَت 1أكردت الكاتبة يف قصة "كبن كأنتم"
ميسركف كىناؾ فقراء معدكموف، كىدالء الفقراء الذين يعانوف الفقر وبرصوف على ربصيل العلم كيقبلوف على دركسهم 

سلوف األفضل كعلى عكس ذلك األغنياء اؼبًتفوف كالذين ينفركف من التعليم كيتكا إذلجبد كاجتهاد لتغَت أحواؽبم 
 كذلك ألف كل شيء متوفر ؽبم كال وبتاجوف للكد كالتعب للحصوؿ على شيء ينقصهم.

يطمح إليو  كلكن ال يعٍت أف كل األغنياء ىكذا، فهناؾ منهم من وبرص على التعلم جبد كنشاط ليحقق ما
 من مكانة مرموقة يف اجملتمع.

 :الظلم -4

داخل طياهتا قيم جلية فهي تلخص  ف القيم اليت ربملهارغم بساطة القصص اليت سبحورت دراستنا حوؽبا إال أ
الظلم كىو نظاـ ثقايف كاف يسود  لنا تفاصيل اغبياة االجتماعية بكل مواضيعها ،كمن بُت ىده اؼبواضيع قبد ظاىرة

اغبياة االجتماعية قديبا كحديثا كالقصص اليت بُت أيدينا تعكس لنا ىذه الظاىرة اؼبتمحورة يف قصة أؾبد يكره 
 كإغباؽعكس لنا شخصية الطفل أؾبد الذم ال وبب اغبيوانات كيبارس عليها الظلم بعدـ العطف عليها ، 1اغبيوانات 

مرض نفسي حيث كاف يطارد اغبيوانات  إذلهبا، كالبلمباالة جعلت أصدقائو يسخركف منو فأدل بو ىذا  األذل
. األطفاؿككذلك تظهر لنا النسق التعليمي حيث تعاجل كتعلم بطرؽ ـبتلفة ليكن مثل بقية ، كيستعمل ضدىا العنف

أال يتحدثوف إال  الظلم آفة خطَتة تعصف بالكثَت، كيشمئز منها الكثَت من اؼبسلمُت كاؼبسلمات كقد اعتاد البعضك 
 ساخرين من الناس 

 :السخرية -5

 سخر منو كبو سخرا كمسخرا كسخرة كسخريا كسخرية.. السخرية لغة: جاء يف لساف العرب  السخرية من
(. ..)يا أيها الذين ءامنوا الذلاقاؿ تع ىزئ بو ،يقاؿ سخرت منو كال يقاؿ سخرت منو.  2يسخر قـو من قـو

                                                           
 قصة كبن كأنتم.جميلة زنير، 1
 .11سورة اغبجرات،اآلية 2
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 _كسخرت من فبلف ىي اللغة الفصيحة.

 كجرت كطابت ؽبا الريح،كفبلف سخريا،كلفو ماال أطاعت_.جاء يف معجم الوسيط سخرت السفينة سخرا ..
فهي تعَت عن نوع ، لؤلخر كاإلخضاعمعٌت التذليل كالقهر  إذلوبيل مفهـو السخرية يف اؼبعاجم العربية   1يريد كقهره.

 ستهزاءمعاين اال إذلألهنا تشَت  اإلسبلـغَته باستخفاؼ كاحتقار،كقد هنانا عنها  إذلمن الفوقية الًت ذبعل اؼبرء ينضر 

 السخرية اصطالحا..  -

،بطريقة تستدعى األخرعادل  إذلالكاتب يتعامل مع السخرية باعتبارىا اسًتاتيجية تسمح بالدخوؿ   أصبح
كالفكاىي يف مقامات بديع الزماف   الساخرديالعري مباذج من ىدا النوع األ دبالذكاء كالفطنة اذ نستشف يف األ

يف الغرب فالقد كاف ىذا النوع من دكف كيشوت الذم تأسست ركايتو  أماللجاحظ...كيف كتاب البخبلء  اؽبمذاين،
 على التناقض الصريح بُت شخصيتُت دكف كبشوت كاػبادـ سانشوبانزا ....

 ألحالم حجاز: الثالثة األصدقاءتمظهر  ىذه الصفة في قصة  وقد

 أكساطيوب االجتماعية اليت سادت يف اؼبسلية كاؼبمتعة كاؼبعربة عن الع يةاإلنسانالقصص  أمتعفهي من 
الضحك  كإشارةشكلهم بطريقة هبا استهزاء  أكصفاهتم  إذلكاإلشارة  اجملتمعات بالسخرية كاالستهزاء باألخرين

كالتهكم بشكل ؿبرج لؤلخرين  دكف اف يدركوا امكانية تفوقهم عليهم دبواصفات ال تتوفر فيهم كىذا فبا يدلب 
أن يكونوا خيرا منهم وال نساء من  الذين امنوا ال يسخر قوم من قوم عسى أيها) .. ذلالقولو تع سخائب القلوب
أن يكن خيرن منهن وال تلمزوا أنفسكم وال تنابزوا باأللقا  بئس االسم الفسوق بعد اإليمان ومن  نساء عسى

 2(لكم يتب فأولئك ىم الظالمون

اهبابية زبدـ اجملتمع  أعماؿاهلل كلكن يقاس بقدراتو كدبا يقدمو من  فاإلنساف ال يقاس خبلقو الف اػبالق ىو         
كمبوذج -، العمل لنافع لنفسو كجملتمعو  موىبة كمنحو قدرات معينة تساعده على اقباز إنسافكىب لكل  ذلافاهلل تع

ادؿ سينقذه من ؼبظلـو شخص ع  يهيئ لئلنساف كإمبااؼبلك العادؿ يف ىذه القصة اكرب دليل على اف اهلل ال يهمل 
 اليت تلحق بو  كاألذيةاؼبخاطر 

 :التعاون -6

تتحدث ىذه القصة عن طفل الذم كاف كاقفا يف الشارع كذلك اليـو كاف يـو فبطر كالطفل يبشي يف نفس اذباىي  
فتح باب السيارة قائبل السبلـ  تبللت ثيابو كىو كاقف ربت اؼبطر قبل أف سبر عليو سيارة أخرل أكقفت احملرؾ فأخذ يركفس

                                                           
 144(،مادة )ز،س 7دت،ج 11بَتكت ط لساف العرب دار صادر،، ابو الفضل صباؿ الدين ابن منظور1
 سورة اغبجرات اآلية  -2
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عليكم أخذ يخبر الطفل تأخر  في النوم حتى فاتتني الحافلة وغدا نشرع في الدراسة واد السائق: وعليك السالم 
 1. أوقفت المركبة فتح بابها و انطلق يعدوا نحو احد االحباء من غير ان يلقي التحية اهلل................

" تظهر يف:  والعدوان اإلثمتقوى وال تعاونوا على الوتعاونوا على البر و  :"قرآف الكرًن عوف،يعاف، يف الالتعاون : و 
 2"يسَت يف نفس اذباه  تبللت ثيابو ك ىو كاقف ........".

ىذه  قيمة كما أكىو احد الفضائل ك القيم اػبمسة تعٍت التقدير ك العناية ك االلتزاـ اذباه شخص اك شيء االحترام : 
 3)الوالدين ، الذات ، اؼبرأة ، اجملتمع (. اإلسبلـهبا  أكذلالقيم اليت  أىم إحدلالفضيلة ىي 

أنا أحب مدرستي مثلما أحب منزلي ألن المنزل أبوي كيف قصة اؼبدرسة سبظهر يف اعبملة اآلتية:>> -
 <<.وإخوتي وفي المدرسة معلمتي  وزمالئي وأنا أحب بعضهم

ر يف : كانت تعمل ؽبم ك تعُت منها غسل االكاين ك تسوية كانت تظهكذلك يف قصة اآلماؿ الضائعة  
 الفراش.

 4" ظهر يف مساعدة الشاب للفتاة عركس البحر )ميليسا(.كأيضا يف قصة عركس البحر 

 كقبده يف قصة الدفًت اؼبدرسي تظهر يف: "قاؿ أعرين دفًتؾ ألنقل الدرس طأطأ رأسو إلخراج الدفًت".

 الطمع:

 الطمع:  -7

للحصوؿ اصطالحا:  طمع طمعا كطماعة كطماعية فهو الشر كىاك االستحواذ على ما فوؽ اغباجة كالطمع لاة: 
على ما ال وبق لك دكف  عناء أك ؾبهود كيف اؼبثل العامي عالبارد اؼبسًتيح كىن األمر يف قانوف اهلل عزكجل  مرفوؽ صبلة 

:" كما ذلاجنات النعيم ىو إعاقة ؼبوقمات إقامة الصبلة قولو تعىل يطمع كل عباد اهلل أف يدخلوف  ذلاكتفعيبل قوؿ اهلل تع
النفس طماعة كىو عبارة عن رغبت االمتبلؾ جامعة المتبلؾ ثركات كسلع إلهبار اجملتمع  5خلقت اعبن كاإلنس إال ليعبدكين"

 احملاط بنا.

                                                           

رجع نفسو.اؼبصبيلة زنَت.   1 
رجع نفسو.اؼب 2 
ابن منظور، لساف العرب.  3 
ـبتار الصحاح(-13-298خظور. ) لساف العرب إلبن  4 
5.6سورة الذاريات   5 
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ة كااللتزاـ ذباه شخص أك شيء أك ىو أحدل الفضائل كالقيم اغبسنة يعٍت التقدير كالعناياالحترام والسلوك الحسن: 
 1طبيعتها". إذلقيمة ما كىنو للفضيلة ىي إحدل أىم القيم ظهرت يف ش" شاب أعاف الفتاة عركس البحر )سيليا( للرجوع 

 :السرقة -8

بأهنا االستحواذ على ما يبلكو اآلخرين بدكف كجو حق كىي عادة يكتسبها األفراد أم أهنا ليست تعريف السرقة: 
أك فطرية كىي يف الوقت نفسو ليست حديثا قائما بذاتو كإمبا ىي سلوؾ يعرب عن حاجات نفسية معينة كيبكن فهم ىذا  كراثية

) اغبرماف، جذب االنتباه (، 2للسرقة أشكاؿ السرقة  السلوؾ يف ضوء دراسة شخصية الطفل ك معرفة الدكافع كراء عبوئو
) حب  األطفاؿضطراب نفسي، سرقة إلثبات الذات، دكافع السرقة عند التقليد، لبلنتقاـ، إثبات الذات، حب التملك كا

االستطبلع كاالستكشاؼ، اعبهل دبعٌت اؼبلكية كعدـ النضج، التقليد كاحملاكاة، الغَتة كاالنتقاـ(، إنباؿ احمليطُت بو غبقوؽ 
 3اآلخرين. 

ت عيوهنم على اؼبشتبو بو فاننكس يف اؼبعلم كيف آخر اغبصة. اجتمع إذلظهرت يف:" انتزع كرقة بيضاء فراح يشكو 
 4مقعده يرذبف كاف يصعب عليو النطق لو فتح فمو.......".

 التضامن االجتماعي -9

التضامن االجتماعي: يقصد بالتضامن االرباد كمعاكنة النفس أك القوم لئلنساف الفقَت كالضعيف كىو سلوؾ إنساين 
يتمثل يف زبفيف آالـ كمعاناة الناس كتقدًن اؼبساعدة لآلخرين عند اغباجة كيستمد التضامن قواعده من التعاليم الدينية 

اخلي يف كل إنساف سوم سليم يدمن بأف اإلنساف ـبلوؽ ضعيف وبتاج يف مرحلة ما كاؼبواثيق كالقوانُت الدكلية كمن الشعور الد
 مساعدة اآلخر كىي قيمة إنسانية تضمن استقرار اجملتمعات كتقدمها. إذل

التضامن ىو مسدكلية تقع على عاتق األفراد كاعبماعات كل حسب قدرتو كحسب موقعو كدكره كالتخلي عن التضامن 
كح اإلنسانية كىناؾ بعض اجملتمعات اليت تقتصر يف تضامنها على من ىو يف ؿبيطها من أقارب كجَتاف، إمبا ىو زبلي عن الر 

بينما يعترب آخركف أف التضامن هبب أف يكوف بينو كبُت كل من ىو حباجة لو من خارج ؾبتمعو كعلى اختبلؼ بينو كاىتماماتو 
 5السياسية.

                                                           

.أحبلـ حجاز، قصة عركس البحر  1 
 2اليبلكم إيهاب. الرياض دار الزىراء.

(.1981. كاالرشاد اؼبدرسية. )الشيخ أسامة. مدخل إذل التوجيو  3 
 4مرجع نفسو.

 .102،103، ص01،2001جامعة السعودية ط5
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ل اؼبشًتؾ بُت أفراد اجملتمع كذلك من خبلؿ بناء الركابط على أسس يعرؼ التضامن االجتماعي بأنو التعاكف كالعم
مشًتكة دكف أم سبييز مبٍت على عرؽ صغَت أك جنس أك أصل أك سن أك معتقدات كأفكار سياسية كاقتصادية كغَتىا من 

التـز أف يددم تضامن أم  1،2السمات االجتماعية األخرل هبدؼ تقسيم اؼبساعدة دكف أم مقابل للجهة اليت تستحق ذلك
 ظهرت التضامن يف قصة ؾبلة اغبائطية.ك  عن اآلخر ما قد يقصر عن أدائو كاسم الفاعل منو متضامن.

 :المسؤولية -10

اؼبسدكلية: لغة: اؼبسدكلية يف معجم اللغة العربية ىي اسم من اؼبصدر صناعي مسدكؿ كالشخص اؼبسدكؿ ىو الشخص 
 3ربمل اؼبسدكليات الكربل )الكبَتة(. الذم يقع على عاتقو اؼبسدكلية أك يبكنو

أنواع اؼبسدكليات: األخبلقية، اعبماعية، القانونية، كيرتبط مفهـو اؼبسدكلية بالوظيفة أك اؼبنصب فإف كلف شخص 
 كربديد ربمل اؼبسدكلية لدل الشخص كاليت ذبعلو يقـو باؼبهاـ على أكمل كجو.

 في اإلسالم )النسق الديني(: -

السُت كاؽبمزة كالبلـ كعند  إذللغة: تعد اؼبسدكلية كلمة من الكلمات حديثة االستعماؿ كاالستخداـ كترجع أصلها 
صبعها تصبح سأؿ يسأؿ قاؿ راغب األصفهاين يف كتاب غريب للقرآف يف معٌت السداؿ يف اللغة يعترب استدعاء اؼبعرفة كقاؿ 

 4)كسوؼ تسألوف(. إذلابن منظور يف معٌت السداؿ يف قولو تبارؾ كتع

 :الشفقة -11

خوؼ كالشفقة اسم من اإلشفاؽ .... كأشفقت  إذلصفة الشفقة: لغة: الشفق كالشفقة رقة من نصح أكجب يددم -
عليو فأنا مشفق كشفيق كالشفق: اػبوؼ نقوؿ أنا مشفق عليك أم خائف، كأنا مشفق من ىذا األمر أم خائف كالشفق 

اصح من بلوغ نصحو. خائفا على منصوح نقوؿ: أشفقت عليو أف ينالو مكركه، كالشفيق أيضا الشفقة كىو أف يكوف الن
 5اغبريص على صبلح اؼبنصوح.

 اصطبلحا: قاؿ الراغب: )اإلشفاؽ عناية ـبتلطة خبوؼ(

                                                           
 تعريف كمعٌت التضامن كيكبيديا1
 اؼبرجع نفسو2
 سعاد أضبد بن ؿبمد أفضل كتعريفها عند أىل اللغة.3
 عبد الرضباف السديس كتاب دركس للشيخ عبد الرضباف السديس.4
 كعلل ذلك بقولو ألف اؼبشفق وبب اؼبشفق عليو كىباؼ ما يلحقو.5



 القية والعالقا  االجتماعيةنسق القيم األخ                                      الفصل الثاني                             
 

48 

 

اػبوؼ، نسبة الرأفة  إذلقاؿ ابن القيم:) اإلشفاؽ رقة اػبوؼ، كىو خوؼ برضبة من اػبائف ؼبن ىباؼ عليو فنسبتو 
 الرضبة فإهنا ألطف للرضبة كأرقها. إذل

 غزالة اؼبكركه عن الناس(. إذلقاؿ اعبرجاين:) ىي صرؼ اؽبمة 

الشفقة ىي اإلحساس باؼبعاناة اؼبشًتكة مع الرغبة يف رفع تلك اؼبعاناة أك زبفيفها ككبب تعريف للعطف يف قاموس ىو 
 غَته كالرغبة يف زبفيف ذلك عنو.اإلحساس أك الشعور الناتج عن تفاعل اؼبرء مع معاناة أك ؿبنة 

فالشفقة ىي توجو عقلي مبٍت على الرغبة يف ربرير الغَت من معاناتو كىي مرتبطة باإلحساس بااللتزاـ 
كاؼبسدكلية كاالحًتاـ للغَت كمن اؼبعركؼ أف أشعر القادة كالعظماء كالعلماء على مر التاريخ من اتصفوا بالتعاطف مع 

 1غَتىم كمنهم من كلفو.

 ثالثا/ النسق التعليمي
التعليم ك ىو من الناحية اللغوية مشتق من الفعل اػبماسي تعلم ، اما من الناحية التعليم و االطالع :  -1

االصطبلحية ىو عملية تغيَت شبو دائم يف سلوؾ الفرد ال يبلحظ بشكل مباشر لكن يستدؿ عليو من السلوؾ كيتكوف نتيجة 
و دائم يف سلوؾ الفرد ىي اؼبعرفة ك االطبلع ك توجيو للفرد االنساين  كيعُت تشكيل نسبة اؼبمارسة ك ىو عملية تغيَت شب

 2تفكَته العملية.

حسن االستماع ظبع يسمع بنفسو كىو منطلق من االحًتاـ كاإلصغاء اعبسد للمتكلم ك حسن االستماع:  -2
 القارئ.

بلة اإلحساف دبثلو اؼببلغ الذم يعطى للعامل نظَت عمل اؼبكافأة: تعريف كمعٌت اؼبكافأة بضم اؼبيم كفتح الفاء مقا-
متغَت كىبضع تقديرىا لصاحب العمل أم مثاؿ اؼبقتدر القوم القادر على تصريف العمل كربقيق العدؿ كاؼبساكاة بُت األفراد 

كافأتك ظهرت يف:>> إف حصلت على كاحدة من مراتب الشرؼ  ك  3يف اػبدمات كالفرص كالعبلج كالتعليم كالرعاية.
 بدراجة<<.

 الذكاء والبراعة )النجاح(: -3

للنجاح عدة معاين ككل شخص منا يرل النجاح بطريقتو اػباصة كذلك حسب تفكَته كمنطقو كمعرفتو كذبربتو يف 
اغبياة للنجاح على مستول الشهادات أك درجات االمتحانات اؼبعٌت اغبقيقي للنجاح ىو ربقيق أحبلمك، ىو استقبللك 

                                                           
 (، اللغة لؤلزىرم.1501الصحاح للجوىرم )1

لساف العرب  البن منظور،  2 
 تعريف كشرح معٌت اؼبكافاة.3
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بلقاتك ىو العبلقات الطيبة ىو ربقيق ما تريده كتوده ىو التعلم من اؼباضي كاالستفادة منو أك ىو نتيجة فشل متكرر األمثل لع
 أك ىو التغلب على العادات السلبية.

/التعلم: ىو استعداد الفرد للحصوؿ على معلومات حوؿ شيء ما لتصبح جزءا من خربتو الشخصية أما تعريفو 2
لدراسات الذاتية اليت هتتم دبكتسبات علمية كمعرفية خاصة دبجاؿ الدراسات تعلم معريف لدل مهارات تعلميا فهو ؾبموعة ا

عقلية يصل إليها اإلنساف من خبلؿ استخداـ أسلوب التجربة، التعلم الوجداين ىو نوع التعلم يرتبط باألفعاؿ كاؼبدثرات كيعرب 
 1بالفرح أك اغبزف أك اػبوؼ....... إخل.

اؼبدينة حيث يكمل الدراسة .......كحصل كذلك على شهادة  إذلاز بشهادة التعليم اؼبتوسط فانتقل سبظهر: >>ف-
 2الثانوية فالتحق باعبامعة........<<

آخر أقرع من معناه كداللة كرمزية كأصيب بالعشية أكؽبما: أظباه األثر اؼبعدؿ ؽبا ىبضع  إذلفإف نقلنا كاحد منهما -
سلطة ىذا اؼبنطق على ىذا النحو فيما يلي عناصر النسق، ىوامش االمتحاف أكامر  إذلة كأكلياتو النسق لسَتكراتو الداخلي

 3التواصل البيداغوجي كأشكالو )االمتحاف، اإلعداد، مبط التلقُت، مبط االصطفاء( ككبوه.

الطفل إيدير تلقى أكؿ تعليمو من اؼبدرسة القريبة لكوخهم.... كما ىي إال  سبظهرت: النسق التعليمي يف:>>-
 4دشرتو اعببلية مدرسا يف نفس اؼبدرسة اليت تلقى فيها تعليمو األكؿ<<. إذلسنوات حىت عاد 

لنتأكد بذلك ـبتلف  تعكس القيم اؼبختلفة للمجتمع السلوكيات الباطنية لئلنساف ىي ما أفكيف اػبتاـ نستنتج 
رظبتو  ما الفرد كىو  كأخبلقياتقيم  األخَتاالذباىات اليت سبيز ؾبتمع ما عن غَته من اجملتمعات  كتظهر على اثر ىذا 

 القصص النسوية اؼبوجهة للطفل .

 

 

 

 

 
                                                           

 مفهـو كتعريف التعلم موقع ككيبيديا.1
 صبيلة زنَت، اؼبصدر نفسو.2
 )سياسات تعريف ملفات االرتباط(سياسة اػبصوصية كملفات تعريف االرتباط 3
 بورديو كالسلطة.4
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 :  خاتمة

هناية ستكوف بداية ألحباث ك دراسات جديدة كأسجل أىم  إذلما من بداية ك ؽبا هناية ك بعوف اهلل كحبمده كصلت 
 النتائج اليت توصلت إليها كأردفتها بتوصيات رأيتها مفيدة يف ىذا اؼبوضوع.

موضوع حساس ك مهم ك ىو أداة مهمة من أدكات نشأة الطفولة اليت تعترب عماد اؼبستقبل كأساس   األطفاؿ أدب_1
 ء شخصية الطفل اليت يقـو عليها يف اؼبستقبل شخصية اجملتمع اعبديد بأكملو.الطفل يساىم بقوة يف بنا أدبحيث أف 

ينقل للطفل القيم الثقافية عن ؾبتمعو ك اغبقائق اؼبوركثة من األجياؿ السابقة كىو كسيلة ىامة لغرس  األطفاؿ أدب_2
 . األطفاؿالقيم ك األخبلؽ اؼبوجودة يف 

سهل حبجة أنو موجو لشروبة ال تعرؼ بإمكاهنا أف تقبل  أدبعلى أنو  األطفاؿ أدب إذل_ال هبب كال هبوز النظر 3
الراشدين كاػبطأ  أدبالكبار كنتائجو كآثاره أخطر بكثَت من نتائج كآثار  أدب األطفاؿ أدبأم شيء كاغبقيقة غَت ذلك ف

اؼببكرة كؽبذا هبب على كل الطفولة  أدبكخاصة يف  األطفاؿ أدبالكبار قد يكوف خطَتا للوقوع يف  دبالذم يعد بسيطا أل
من كتاب كمبدعُت كناشرين كالفنانُت ك رسامُت أف وبرصوا على الكماؿ يف كل ما يقدـ  األطفاؿ أدبمن يعمل يف حقل 

 لؤلطفاؿ على مستول الشكل كاؼبضموف.

 القدًن. دب_القصة أقدـ فن عرفو اإلنساف منذ العهود اؼبوغلة يف القدـ حيث كجدت يف معظم األ4

نفوسهم  إذللؤلطفاؿ  كأقرهبا  دب شيق مركم أك مكتوب كىي من أحب ألواف األأدية الطفل ىي فن نثرم _قص5
 ؽبا عناصر كمقومات تتبلءـ معهم حسب مستوياهتم كأعمارىم كقدراهتم كما سبدىم دبعلومات كخربات متنوعة .

الًتبية اإلسبلمية تتنوع قصة الطفل على  _القصة أقبح ألساليب الًتبوية اليت يبكن االستعانة هبا لتحقيق أىداؼ6
 أنواع كيندرج ربتها عدد من األىداؼ. إذلحسب مضموهنا ك ؿبتواىا 

 ،التعليمية الفنية الًتبوية( كاختبلفها من قصة إرل أخرل. االجتماعية_ذكر األنساؽ اؼبختلفة )النسبة 7

أف  إذلو أدبفعملت على تطوير كل ما يتعلق  ب_اعبزائر ىي كاحدة من الدكؿ العربية اليت خصت الطفل باىتماـ 8
مسانبتها ؽبذه بقيت ؿبدكدة يف إطار ضيق ال يدخل عادل االذباىات النقدية اؼبتخصصة كىذا ما هبب على أىل االختصاص 

 ك توسيع ؾباالتو. األطفاؿ أدب...ك النهوض ب إذلأف يسعوا 

 االستقبلؿ يف اعبزائر. _النص القصصي لؤلطفاؿ دل يظهر بشكل جدم كفعاؿ إال بعد9

يف اعبزائر ...فعلى الرغم من بعض النقائص إال أف كثَت منها كانت ذبارب ناجحة ربمل  األطفاؿ_تعد قصة 10
 أنساقا ك قيما ك أىداؼ تربوية ك ثقافية كفنية.
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_مت الكشف على العديد من األنساؽ الًتبوية ك التعليمية كاالجتماعية  اليت تعاعبها القصة اعبزائرية 11
 األطفاؿتوجيو ك ضبط تصرفات  إذلمنها:)األمانة،الرفق باغبيواف، التعاكف، اغبوار، طاعة الوالدين( كىدؼ ىذه األنساؽ 

 اهبابيا 

تها تتفق على اف ما كتب للطفل يف اعبزائر من قصص متقاربة من على قل األطفاؿ_ اف الدراسات اػباصة لقصص 
حيث مستول بنائها الفٍت يف القصة من جهة ك من حيث مستواىا ...... باؼبتلقي الطفل من جهة اخرل فهي مرة ذات 

السرة فشدكف كمراحلو العضوية كزبرج يف احياف عن ذلك بوضع الطفل يف مواضع ـبربة كاػبلق ك الكوف ك الزكاج ك بناء ا
 العمل كما ىو اغباؿ يف الكثَت من القصص الدينية اليت فاقت يف قضاياىا مستول الطفل 

 السهل فهي ترتبط دبعرفة شيء  باألمرعموما كيف القصة اؼبكتوبة خصوصا ليس  األطفاؿ أدب_اف دراسة اللغة يف 12

معرفة مفردات الطفل االساسية ك امباط اللغوية يف كل مرحلة من مراحل مبوه مث مقارنة ذلك كلو باأللفاظ كاالمباط 
 اللغوية الواردة يف القصص اؼبكتوبة ، معرفة مدل موافقة القصص لكل مرحلة صعبة من مراحل مبو الطفل 

 إذلارة لفئة العمر اؼبوجهة إليهم فبا قد يددم _اف اغلب ما بُت ألطفاؿ يف اعبزائر من قصص ال ربمل أم اش13
اؼبدىلُت للتمييز بُت متطلبات كل مرحلة من مراحل  األطفاؿنتائج سليمة أك عكسية كما ىو مرجو خاصة أف دل يكن أكلياء 

 الطفولة 

ع يف ؾبملها من خبلؿ الدراسة اليت قمت هبا أف ىناؾ قصص سبتاز مفرداهتا بالسهولة ك الوضوح ك البساطة ك ال زبض
تلك القوالب الببلغية ك االمباط اللغوية ك كذلك تظاىرات األنساؽ ك تنوعها من ) اجتماعية ،دينية ، تعليمية ( مثل )قفة  إذل

جذاء الفقَتة ، مدرسيت ، عركس البحر، لوحة الشرؼ ، الدفًت اؼبدرسي ، بعد العطلة ، اجمللة اغبائطية ( كما امتازت القصص 
ك ذبنب ىذه االلفاظ الصعبة ك الثقيلة على السمع ك النطق ك الفهم حىت اف ىذه  األطفاؿفاظ مألوفة عند باستخداـ االل

قبد فيها كلمة صعبة ك كانت متوافقة تعرفا يف األنساؽ  ك ذبنب االلفاظ قل ما األطفاؿالقصص باستخداـ ألفاظ مألوفة عن 
 اؼبختلفة )اجتماعية، دينية ، تعليمية (

 و أدبدراسات عربية ك جزائرية لدراسة اللغة عند الطفل ك _ تقدًن 14 

 إنشاء مدسسات 

 _مستول فهي مرة تتوافر فيها عناصر القصة كركحها ك تربط باؼبستول اإلدراكي للطفل. 15

نساؽ يف اعبزائر أحد مقومات رئيسية يف استخراج األ األطفاؿيات ( قصص أدب_تعد القصة السنوية )كتبها 16
 ا .اختبلفاهتك 
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اجتماعية ك  إذلنساؽ الثقافية ك اؼبنقسمة _اىتم النقد الثقايف دبجبلت عديدة يف الدراسات فكانت العناية باأل17
 دينية ك تعليمية. 

_مفهـو النسق الذم اسس عليو الفن ) الثقايف (من اجل أطركحة ظل غامضا ألنو ال يعرؼ دبفرده إمبا حبسب 18
 اليت  تتغَت كال سبشي على شكل كاحد . الوظيفة اليت يدديها يف حياتنا ك

 أما فيما ىبص ربليل مباذج القصص اؼبوجهة للطفل يف اعبزائر.
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 قائمة المصاادر والمراجع
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 ثالثا/ الدوريا  والمجال :
األدي جريدة أسبوعية تعٌت بشدكف األدب كالفكر كالفن تصدر عن ارباد الكتاب العرب  األسبوع .1

، عنواف البحث قصة األطفاؿ يف كتب اؼبدرسة 31/05/2008، تاريخ 110بدمشق العدد 
 االبتدائية السورية.

 01/02القصة القصَتة النسوية يف اعبزائر إطبللة على البنية السردية غرافيكس اعبديدة، السبت  .2
/2020. 

، عنواف البحث أساليب التشويق يف القصة الطفلية السورية 2004، أغسطس400اؼبوقف األدي ، العدد 
 .يف العقد األخَت من القرف العشرين
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 :01الملحق
 جميلة زنير

للكتابة فبدأت بكتابة النصوص الشعرية مث تفرغت للكتابة  عري مث تفرغت أدبعملت أستاذة  ،ركائية جزائرية ةقاص
 1970.1النثرية القصصية كالركائية منذ 

كل كاتبات القصة القصَتة يف اعبزائر من أجل إنشاء معجم القصة   إذلكاجهت الكاتبة اعبزائرية صبيلة زنَت نداء 
 القصَتة باعبزائر.
 من مدلفاهتا:        

 1981اغبلم كالعواصف: قصص  دائرة. 
  1991جنية البحر: قصص. 
 أكشاـ بربرية :ركاية 
 .تداعيات امرأة قلبها غيمة: ركاية 
 .أسوار اؼبدينة: قصص 
  2004اؼبخاض: قصص لبناف. 
 .أنيس الركح: نصوص 
 .انطولوجيا القصة النسوية 
 .الصرصور اؼبتجوؿ: قصص أطفاؿ 
 .الطفل كالشجرة: قصص أطفاؿ 
 أطفاؿ. مرجانة: قصص 
 .لينا كاؼبطر: قصص أطفاؿ 
 .الوساـ الذىيب: قصص أطفاؿ 
 
 
 
 
 

 
 

                                                           
 .jadidmaw93 .blogsbot.com ،2011أفريل  09ينظر التقنية ديكم عبد اللطيف، مقالة الكًتكين عن صبيلة زنَت، 1
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 : 02الملحق 
 أحالم حجاز

كاتبة الطفل اؼبتميزة ؽبا عدة إصدارات قصصية للطفل كعدة إطبلالت على الصحافة اؼبرئية ككاف لنا معها ىذا اللقاء 
 1الطيب يف ؾبموعة كتاباهتا من مسرحيات كأناشيد كقصصها.

 إصداراهتا:
  2017عطر اؼباضي. 
  2018ركاية سبرد االقحواف. 
 لدلدة البحر كاألصدقاء الثبلثة. ،قصص أطفاؿ: بنت اػبباز 
 كمسرحية كحش اؼبغارة. ،مسرحيات: مسرحية يف مدرسيت 
 .شاركت يف كتاب جامع يف اؼبغرب نوف النسوة 
 قيد الطبع: ركاية اهنزاـ النفس كسلسلة قصصية موجهة للطفل بعنواف مغامرات أحبلـ الصغَتة. ـبطوطات 
  ية يف العادل كربصلت على اؼبرتبة اػبامسة.أدبكما أهنا رشحت عبائزة أفض 
 2017،2018،2019 للكتاب سيبل يف ديشاركا يف الصالوف األ. 
 ت زبرج يف بعض اعبامعات باعبزائر.كانت ؽبا أكثر من عشرين دراسة إلصداراهتا كمذكرا 
 2019-2020ية للمبدعُت دبربصلت على اؼبرتبة األكذل يف مسابقة سامية األ. 
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 : 03الملحق رقم 

 األصدقاء الثالثة الشجعان

 تأليف: أحالم حّجاز

يا مكاف يف قدًن الزماف، ثبلثةي فتيةو ؽبم مزايا عجيبةه، كقدراته غريبةه، غَت أهٌنم دل يستطيعوا العيشى بسبلـو كأمافو  كاف
يف القرية اليت يسكنوف فيها. كاف أٌكؽبم  رامي، طيٌب كذكي لكٌنو يبتلكي أسنانا كبَتة جدا كأنيابان قوية، كثانيهم  فادم لديو 

األصوات من بعيدو غَت أنٌو كاف يبتلك شعرا ناعماى صبيبل ، كآخرىم سامي لو أنف طويل جدا يشٌم أذناف كبَتتاف تسمعاف 
الركائح كيبٌيزىا عن بعد، كلو عيناف صبيلتاف بسوادنبا الداكن كبياضهما الناصع،  كرغم ىذه اؼبزايا كالصفات العجيبة، كانت 

م صعبةن بسبب مضايقة أىًل القرية الذين استمركا  يف السخرية منهم، كذبٌنًب الٌتعامًل معم بسبب أشكاؽبم الغريبة. حياهتي

سئمى الفتيةي األصدقاءي من ىذا الوضع ككرىوا اػبركجى من بيوهتم من شٌدًة بيدًسًهم، ليهربوا من ىدالء الذين دل وبًتموا 
 . إنسانتيهم، ككانوا يوميا يسمعوهنم أشٌد أنواع الكبلـ اعبارح كاالستهزاء هبم كبأىلهم

يف أحد األياـ اجتمعوا عند )رامي( صاحب األسناف الكبَتة ليشاكركا يف أمرًىم غبلٍّ ؼبشكلتهم، فقرركا أف يرحلوا 
كيًتكوا ىذه القرية الظاؼبةى، كالبحث عن مكاف أفضل  يلجئوف إليو لعلهم هبدكف فيو الطمأنينة كالٌسكينةى، كردٌبا قد تساعدىم 

 افتقدكىا كالفرًح الذم حيرموا منو. األقدار يف إهباد الراحًة اليت

البحر، أين يوجد قارب رامي الذم تركو لو  إذليف الصباح صبعوا أمتعتىهم كحاجياهًتم البسيطةى كذكرياهًتم اغبزينةى، كاذبهوا 
اجملهوؿ على مسار الرياح، كعند حلوؿ الليل كلسوء حظهم ىٌبت عاصفةه قويةه، فتغَت حاؿ البحر  إذلأبوه بعد كفاتو، كأحبركا 

 كأصبحت أمواجو عالية تضربي القاربى يبينا كمشاال.

شاطئ مهجوًر، فقدكا كعيهم كدل يشعركا  إذلكاف اعٌبو مضطربا، كالظلمةي داكنةن، كالربدي شديدا، حُت رمت األمواجي هبم 
 ؽبم بعد ذلك.دبا حدثى 

يف الٌصباح الباكًر استيقظ سامي ليجدى نفسىو مرمينا على الشاطئ، نظرى حولىو فوجد صديقيو جثتُت ىامدتُت كقارهبم 
 ؿبٌطما، خاؼ كاقًتب منهما كأيقظهما، كأحٌس بنشوة سعادة حُت كجدنبا مازاال على قيد اغبياة.

، فوجدكا أنفسىهم يف جزيرة ضيوا ليستطلعوا األمرى صبيلة يكسوىا ثوبه أخضر،  كهبا أصناؼي الوركد كاألزىار  هنى
كاألشجار العالية كاؼبثمرة كأهنا جٌنة من جناف اهلل،  فانطلقوا الكتشافها كالبحث عن ما يٌسد جوعهم  كيركم عطشهم. كانت 

 ةه يصعب كسريىا.ىناؾ  شبار كثَتةه كمتنوعةه دل يركىا من قبلي، قطفوا بعضا منها لتذٌكقها إال أٌف قشرهتا صلب

 بعضهم مبتسمُت، كأخذ سامي ٌحبة كبَتةن كرماىا باذباه رامي، كىو يبازحو. إذلنظرى األصدقاء 
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 خذىا فهي لك، أرًنا قدراتك كقوتك أيٌها البطل.. -

ضحك سامي، كىو يتمتمي،، سأكوف ؽبا باؼبرصاد، كأخذ حٌبة اعبوز ككضعها بُت أسنانو، كإذا هبا تنشق نصفُت، 
 ذكبتها كلذهتا.كقاؿ لرامي: ىات الثانية، كلفادم: ىات الثالثة، كأحٌس بع

، كىم فرحوف. كأكلوا منها حىت شبعوا، كىي يف اغبقيقة )جوز كلوز كجوز اؽبند(،  كىكذا بدأ األصدقاء يكٌسركف اغببَّ
 كصبعوا بعضا منها ليتقٌوتوا هبا كىم معزكلوف يف ىذه اعبزيرة الغامضة.

 كشاؼ ىذا اؼبكاف اجملهوؿ، ظبع صاحب األذنُت أصواتا غريبة، فقاؿ: كبينما ىم هبولوف الست

، إٌف ىذه اعبزيرة هبا حياة. -  أسكتوا، أسكتوا إيٌن أظبع صوتى أقداـً أشخاصو

انتاهبم خوؼ كفضوؿ، فبدؤكا يفتشوف ىنا كىناؾ حىت كجدكا أنفسهم ؿباصرين من قبىًل بعض جنود اعبزيرة، قبضوا  
أف كصلوا  إذلعليهم كدل يلحقوا هبم األذل، كدل يكٌلموىم، فاندىش األصدقاء، كلكنهم ظٌلوا حائرين  يف أمر ىدالء اعبنود، 

 قصر كبَت يبدك أنٌو ؼبلك عظيم. إذلهبم 

، فزادىم ذلك خوفا كقلقا، كىو متعٌجب من حالتهم، كمن أشكاؽبم، مٌث فسأؽبم نظ ر إليهم اؼبلك بتمعُّن كىو صامته
 عن سبب كجودىم يف فبلكتو. 

 ما قصتكم أيها الغرباء ؟ من أين جئتم؟؟ كىل أنتم أعداء أـ أصدقاء؟؟ -

نوعها كما ترل، لكٌن سكاف قريتنا دل أجابو فادم: أيٌها اؼبلك اؼبعٌظم، إف اهلل خلقنا دبزايا فريدة من  -
 يرضبونا، كانوا دائما يسخركف من شكلنا فضاقت بنا الدنيا فغادرناىا.  كشاءت األقدار أف ترمي بنا ىنا يف جزيرتك.

 أحٌس اؼبلك بصدقهم كطيبتهم، فأشفق عليهم، كرأل أهنم وبملوف بعض الثمار اليت توجد يف جزيرتو، فسأؿ: 

 ه الثمار العديبة الفائدة، إهٌنا صلبة مثل اغبجارة؟ ماذا تفعلوف هبذ  -

 قاؿ صاحب األسناف الكبَتة: 

ال بل ىي لذيذة، خٍذ كتذكقها، كٌنا جياعا فأكلنا بعضا منها، ساؿبنا على تطٌفلنا كعدـ استئذاؾ يف   -
 أخذىا من أشجارىا، كنٌا جائعُت.

 قاؿ اؼبلك: أحقا تدكل؟
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إهنا لذيذة، فاعبزيرة مليئة هبا ككبن ال نعلم أهٌنا صاغبة لؤلكل كلذيذة، حسنا  تذكقها اؼبلك فسٌر دبذاقها كقاؿ:
 سأستضيفكم اليـو لًتتاحوا كغدا سنرل!

اعبنود إلعبلـ اؼبلك  إذلعند حلوؿ الليل أحٌس سامي صاحب األنف الطويل برائحة حريق آتية من اغبقوؿ فسارع  
 ده بالذىاب كالتأٌكد من صحة األمر.عن كجود حريق يف حقوؿ اؼبملكة. أمر اؼبلك جنو 

 انطلق بعض اعبنود كبو اغبقوؿ كغبسن حظهم كجدكا النَتاف يف بداية اندالعها  فسارعوا إلطبادىا. 

كيف تلك األثناء ظبع صاحب األذنُت الطويلتُت صوت األحصنة كصوت رجل يوجو اعبنود للهجـو على القصر بغتة 
اؼبلك من جنوده التأىب كأخذ احتياطاهتم. كفعبل قبا اؼبلك من مكيدة األعداء اليت  يف الليل، فسارع كحٌذر اؼبلك، فطلب

 ديبٌرت لو كؼبملكتو.

بعد القضاء على اللصوص األعداء اجتمع اؼبلك مع الفتية كأعضاء اجمللس كعرٌب ؽبم عن امتنانو كإعجابو بقدراهتم 
 يينهم يف مناصب عمل ىامة مبلئمة ؽبم. اؼبتميزة، كأثٌت على شجاعتهم، كذكائهم كطيبتهم، كقٌرر تع

كىكذا كجد الفتية اؼبكاف الذم يستحقوف العيش فيو، كأحٌسوا باألمن كالطمأنينة يف فبلكة اؼبلك العادؿ الطٌيب،  
 كعاشوا يف  سعادة كىناء.

 تمـــّت

 :العربة

 ال يسخر أحٌد من أحد، اهلل وحده يعلم أسرار خلقو. -1
 إنسان خلقو اهلل يمتلك قّوة وموىبة وطاقة خارقة ليكون مفيدا في الحياة. كل -2
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 عروس البحر

 

 تأليف: أحالم حّجاز

ـٌ كابنتيهما  تعيش يف سعادة  سيلياكاف يا مكاف يف قدًن الزماف كسالف العصر كاألكاف، أسرةه صغَتة تتكوف من أب كأ
أف جاء اليـو اؼبشدـك الذم توفيت فيو األـ إثر مرض خبيث تاركة طفلتها اعبميلة كحيدة مع كالدىا.عمَّ اغبزف قلب  إذلكىناء، 
 كأصبحت منطوية على نفسها، قليلة الكبلـ كغادرت االبتسامة كجهها اعبميل. سيليا

، فقٌرر أف يتزكج لعٌلو هبد امرأة غبالة ابنتو، فحاكؿ ملء حياهتا كإسعادىا بكل الطرؽ دكف جدكل سيليااستاء كالد 
تعوضها عن غياب كالدهتا، كلكن لسوء اغبٌظ دل وبسن االختيار، فلقد تزٌكج امرأة طٌماعة مهوكسة جبمع األمواؿ، كٌل ما 
يهٌمها اعبواىر كالٌذىب كالنقود... كلكٌن األب لنيتو الطيبة، دل يبلحظ جشع زكجتو اعبديدة، فهي دل تظهر أمامو سول 

 وؾ اغبسن كاحملمود.السلٌ 

كطلب من زكجتو االعتناء هبا كمضى يف  سيلياكبعد فًتة اضطر األب للسفر لتسوية بعض األعماؿ فودٌع ابنتو  
 طريقو.

 سيلياكبعد مركر أيٌاـ جاء اػبرب التعيس، حيث تعٌرض كالدىا غبادث تويف على إثره، كاف أثري اػبرب قويا جدا على 
 فغمرىا اغبزف العميق مرٌة ثانية.

لتستورل على اؼبمتلكات اليت تركها كالدىا، فقصدت  سيلياأما الزكجة فكاف كٌل نبها إهباد كسيلة للتخلص من 
 ساحرة ماىرة كشريرة كطلبت منها اؼبساعدة. 

ال سحريا كطلبت منها أف شاطئ مهجور حبجة االستجماـ كالًتفيو، كأعطتها ؿبلو  إذل سيلياأخربهتا الساحرة أف تأخذ 
عركس حبر  إذلذلك الشاطئ كأفرغت اػبلطة عليها فحولتها  إذل سيلياتفرغو على رأسها لتنجح اػبطة. كبالفعل أخذت 

 حقيقية. 

حالتها  إذلفبكت كتوسلٌتها كثَتا إلعادهتا  سيلياعندما رأهتا بتلك اغبالة أصبحت تضحك بسخرية كاستهزاء. أما 
أف تتأقلم مع حياهتا اعبديدة قدر ما  سيليال، غادرت كتركتها كحيدة يف ذلك العادل، عادل البحار. حاكلت الطٌبيعية دكف جدك 

 استطاعت.

قّصة 

 لألطفال
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بقايا سفينة ؿبٌطمة تطوؼ فوؽ اؼبياه فصعدت لتتفقد األمر، فوجدت شابا  سيلياكيف ليلة شديدة العاصفة الحظت 
الشاطئ كاعتنت بو حىت استعاد كعيو. كعندما استيقظ  إذلقذتو كجرٌتو كسيما فوؽ خشبة فاقدا كعيو يكاد يغرؽ، فساعدتو كأن

 اندىش لرؤيتها.

أنت صبيلة جدا، كأنا فبنت  !قاؿ ؽبا متعجبا: أنا دل أشاىد يف حيايت عركس حبر حقيقية ظننتها من القصص اػبرافية -
 لك إلنقاذؾ حيايت.

 التحدث مع إنساف. إذلال تشكرين على كاجب أديتو، لقد اشتقت كثَتا  سيليا: -
سأؽبا الشاب عن قصتها، فقٌصت عليو ما مٌرت بو، فتحٌسر غباؽبا ككعدىا باؼبساعدة، مث خطرت يف بالو فكرة 

 اؼبكاف الذم تعيش فيو زكجة أبيها. إذلفأخربىا هبا كاتفقا على طريقة تطبيقها، كبعد أف استعاد عافيتو، ذىب كاذبو 
رؽ سفينتو، كأنٌو دل هبد أية كسيلة الستعادهتا ككشف عن مكاف غرؽ سفينتو، اٌدعى أنو فقد أمواال ضخمة إثر غ 

. فشٌدىا الطمع كاعبشع كاذبهت مباشرة كبو ذلك الشاطئ كنادت بأعلى صوهتا عٌدة سيلياكىو نفس اؼبكاف اليت تيرًكٍت فيو 
 حىت خرجت ؽبا. سيليامرات على 

 سألتها سيليا كىي غاضبة: ماذا تريدين مٍت ثانية؟
فأخربهتا عن السفينة اليت غرقت كىي مليئة بالذىب كاعبواىر، كطلبت منها أف زبرجو من أعماؽ البحر كتعطيو ؽبا 

 فهي الوحيدة اليت تستطيع فعل ذلك.
يف أعماؽ البحر كبعد فًتة خرجت كىي ربمل بعض اجملوىرات كالذىب، كلكنها شرطت  سيلياكبالفعل غاصت  

ألقتو عليها لًتجع كما كانت، كإال لن تعطيها ما كجدت من الصناديق اؼبملوءة بالذىب،  عليها بأف تبطل الٌسحر الذم
، فطلبت لسيلياالساحرة كطلبت منها صنع ؿبلوؿ ثافو يبطل السحر األكؿ، كبعدىا عادت كأرتو  إذلفوافقت حاال كعادت 

 أف تسرع بإخراج الكنز.منها أف تعطيها القاركرة فهي ال تثق هبا فصٌدقتها كأعطتها ؽبا، كأمرهتا 

كفورا عند استبلمها احمللوؿ أفرغتو عليها كعادت كاستعادت رجليها مرٌة ثانية كيف تلك اللحظة أمر الشاب اؼبلك  
 جنوده بالقبض على زكجة أبيها الشريرة كسجنها.

طلب منها أف الشاب كقالت لو: ىل أنت ملك، دل أكن أعلم بذلك فاكبنت لو تقديرا كاحًتاما، ف سيلياشكرت  
 القصر ألنو ال يوجد من تذىب عنده، أما زكجة أبيها فصدمت ككانت تصرخ: النقود األمواؿ أريد أموارل. إذلتعود معو 

القصر كبعد مدة من الزمن أخربىا اؼبلك بأنو معجب هبا كبطيبتها كصباؽبا كرقٌتها فطلب  إذلمع اؼبلك  سيلياذىبت  
 منها الزكاج.

 ا تزكجا كعاشا يف سعادة كىناء.فوافقت حاال،  كىكذ
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 :ملخص
مفاىيم  إذلإف موضوع األنساؽ الثقافية يف القصة النسوية اؼبوجهة للطفل يف اعبزائر، يتطرؽ يف اعبانب النظرم 

الثقافة كالكتابة النسوية يف القصة اؼبوجهة للطفل تشكل جزءا ىاما من الرصيد الثقايف لدل الطفل ك  كمرجعيات النقد الثقايف.
ية النسوية ك دبكمعايشتها،يتطلب دراسة ميدانية من خبلؿ معايشتها كفبارستها كقد "حرصت الدراسة على تتبع الظاىرة األ

 العمل على قراءة أكثر من أجل استكشاؼ مظاىر النسق الثقايف يف ـبتلف تركيباتو".
فة معا ألهنا تعرب عن القيمة اعبسدية اغبسية يف كل كالقصة النسوية اؼبوجهة للطفل ربمل أنواع التسلية كاؼبتعة،كاؼبعر 

 قضاياه كانشغاالتو كتربز ثقافة الطفل يف تعاملو مع احمليط الذم يعيش فيو.
 نسق ثقايف/طفل/قصة/الكتابة النسوية/النقد الثقايف. الكلمات اؼبفتاحية:

Summury : 

The subject of cultural patterns in the feminist story directed at the child in Algeria, 

deals with the theoretical aspect of the concepts and references of cultural criticism. And 

feminist writing in the story directed to the child constitutes an important part of the 

cultural balance of the child and culture and experiencing it requires a field study through 

living and practicing it The feminist story directed at the child carries all kinds of 

entertainment, pleasure, and knowledge together because it expresses the physical and 

sensual value in all his issues and preoccupations, and highlights the 

child's culture in his dealings with the environment in | which he lives. Keywords: 

cultural pattern, child, story, feministwriting cultural criticism 

 


