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 الفصل األول : اإلطار المنهجى للدراسة

 مقدمــــة :

ٌتٌح لنا األدب معرفة اإلنسان فى اإلنسان كما ٌقول دٌستوٌفسكى، وعبر هذه المعرفة ٌبرز لنا     

   الجوهر المشترك لئلنسان، عندبذ ننطلق إلى عالم األخوة التى تجمع األنا باآلخر.

ولو تأملنا هذا الجوهر لوجدناه ال ٌتبلور إال بالتفاعل مع اآلخر، من هنا تبرز أهمٌة الدراسات     

األدبٌة المقارنة التى تقدم عبلقاتنا مع اآلخر وحوارنا معه، وبذلك باتت تشكل الٌوم إحدى صور 

العبلقات بٌن األمم التى تسهم فى حوار الحضارات، والشك أن مثل هذا الحوار ٌعترف باآلخر 

 شرًٌكا فى بناء الحضارة، ال اآلخر المستعمر الذى ٌبغى إلغاء هوٌتنا وتدمٌرنا.

إنجازات اآلخرٌن، فاإلبداع لٌس حكًرا على أمة بعٌنها، ى إن هذا القول ٌعنى االنفتاح عل    

جمعاء، لذلك من البدٌهى أن ٌكون اإلبداع ولٌد االنفتاح على حضارات ة وإنما ملك اإلنسانٌ

أخرى، وعدم العزلة، ألن العزلة تعنى إغراقا فى الذات وابتعاًدا عن معطٌات العصر، وبالتالى 

تخلًفا، فأى تطور البد له من االطبلع على إنجازات اآلخر الذى سبقنا فى مجال العلم كما سبقنا 

فى مجاالت األدب والدراسات النقدٌة، فالتعلم ممن سبقنا مرحلة ال بد منها فى البداٌة، والتعلم 

شىء والتقلٌد شىء آخر؛ ألن التعلم خطوة أولى نخطوها نحو التطور والحٌاة، لكن التقلٌد خطوة 

نهابٌة نخطوها نحو الموت، فأى إبداع أصٌل قد ٌحوى تأثًرا باآلخر لكنه ٌحتوى فى الوقت نفسه 

   خصوصٌته، أى بصمته الخاصة.

من هنا تبرز أهمٌة الدراسات المقارنة، إذ تتٌح لنا معرفة ذواتنا والثقة بأنفسنا، ونستطٌع أن     

نستجلى من خبللها الدور الذى قامت به حضارتنا العربٌة واإلسبلمٌة فى بناء الحضارة 

اإلنسانٌة، فنكتشف أننا لم نكن عالة على اآلخر، بل على النقٌض كان هذا اآلخر عالة علٌنا، لذلك 

 نستطٌع الٌوم أن نرى أنفسنا بموضوعٌة عبر مرآة الدراسات األدبٌة المقارنة.  

ولعل اقتران مصطلح المقارنة باألدب ٌسعف الباحث بأدوات عقلٌة نقدٌة، تبرز الجمٌل      

والمفٌد، كما تبرز الضار القبٌح، كما أن استخدام المقارنة ٌفٌد فى تلمس مواطن اإلبداع فى 

مواطن التقلٌد فٌه، أى تفٌد فى معرفة كٌفٌة تلقى المؤثـرات األجنبٌـة ومـدى س األدب  وتلم

   
  بين أدب األطفال العربى وأدب األطفال العالمى

 
 

  د. سالمة عبدالمؤمن تعلب
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اعتمادنا على اآلخر وتقلٌده حٌن نبحث فى الصفات المشتركة بٌننا وبٌنه، ومدى اعتمادنا على 

ذواتنا وتأسٌس أدبنا على االبتكار، حٌن نبحث عن الصفات الذاتٌة التى كونت أدبنا؛ فٌكون 

ا، ٌفٌده، وٌستفٌد من إنجازاته، وٌستطٌع تجاوزها بفضل  ًٌ تأثٌرنا فى اآلخر وتأثرنا به تأثًرا إبداع

اإلبداع، والدراسة الحالٌة تدور فى فلك هذا المفهوم لؤلدب المقارن؛ حٌث تناقش المحاور 

 التالٌة :

 المحور األول : التأثٌر المصرى فى أدب األطفال العالمى. 

 المحور الثانى : التأثٌر العربى المشرقى فى أدب األطفال العالمى. 

 المحور الثالث : التأثٌر الغربى فى أدب األطفال العربى. 

 المحور الرابع : دراسة مقارنة لنموذجٌن : أحدهما عربى، واآلخر عالمى. 

وٌعتبر مجال البحث فى أدب الطفل المقارن مجاالً جدًٌدا ومفتقًرا إلى الجهود البحثٌة التى    

تتناول هذا اللون من أدب األطفال؛ فلم ٌهتم الكثٌرون من المختصٌن بهذا الموضوع؛ مما ٌجعل 

البحث عن دراسات سابقة أمًرا شاًقا؛ نظًرا لندرتها، وحاجة الباحث إلى أن ٌربط بٌن كثٌر من 

المتباعدات لٌؤلف منها شًٌبا مشترًكا ٌصلح أن ٌكون غرًسا صالًحا فى مجال أدب األطفال 

 المقارن، ومن هذه الدراسات التى ٌمكن أن تؤسس ألدب األطفال المقارن الدراسات التالٌة :

دراسة عبدالتواب ٌوسف بعنوان : كتب األطفال فى عالمنا المعاصر؛ حٌث ٌعرض ألهم ما  -0

ٌكتب لؤلطفال فى العالم، وأهم الكتب فى الشرق والغرب، وأهم األسماء العالمٌة التى اهتمت 

بالكتابة لؤلطفال، وماذا ٌكتبون؟ وما هى طرٌقتهم فى الكتابة؟ وما أثر ما ٌكتبون على األطفال؟ 

كل ذلك بغٌة التعرف على الكبلسٌكٌات الخالدة من األدب العالمى، التى ثبتت أقدامها، وقرأها 

األطفال جٌبلً بعد جٌل، ثم األعمال المعاصرة الناجحة التى القت قبوالً من األطفال القراء، ومن 

المهتمٌن بأدب األطفال دراسة وبحًثا؛ لنعرف أٌن نضع أقدامنا فى عالم أدب األطفال الٌوم، فى 

عصر ٌتمٌز باالختبلف زماًنا ومكاًنا، عصر السرعة والفٌمتوثانٌة، عصر الغرف المغلقة التى 

باتت أخبار العالم تتجمع فٌها ومن خبللها فى لحظة واحدة، واستعرض الباحث عدًدا من كتب 

األطفال فى كل من : إفرٌقٌا التى احتلها اإلنجلٌز، إفرٌقٌا التى احتلتها فرنسا، إفرٌقٌا غٌر 

 المستعمرة.

 كما تناول الباحث كتب األطفال فى كل من : 

 آسٌا وشبه القارة الهندٌة، وباكستان، وتركٌا، وإٌران، ومالٌزٌا، وفٌتنام. -

أمرٌكا البلتٌنٌة، البرازٌل، واألرجنتٌن، وشٌلى، وكولمبٌا التى أنجبت ماركٌز صاحب رواٌة  -

 مابة عام من العزلة.

كتب األطفال فى الدول المتقدمة، أمرٌكا التى تنتج ثلث ما ٌصدر من كتب األطفال فى العالم،  -

ا. 011ونسبة مبٌعات هذه الكتب تصل إلى  ًٌ  ملٌون دوالر سنو

داًرا لنشر كتب األطفال، وإصدارات تعادل أربعة أضعاف ما ٌصدر  555روسٌا، التى تمتلك  -
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فى أمرٌكا، وتسعة أضعاف ما ٌصدر فى إنجلترا، وٌرتبط تارٌخ األدب الروسى لؤلطفال بأنشطة 

 م.0311دار النشر"مٌشكاٌا" التى تأسست بمبادرة من الرابع "مكسٌم جوركى" عام

 م.0400إنجلترا، التى كانت بداٌات كتب األطفال فٌها مبكرة، وترجع إلى العام  -

وفى فرنسا كانت هناك جهود واضحة، ومن أشهر كتابها الذٌن برزوا فى هذا المجال : بٌرو،  -

 والفونتٌن فى القرن السابع عشر.

م، وكذلك تناول الباحث كتب األطفال فى 0442إٌطالٌا التى كانت بداٌة أدب األطفال فٌها عام  - 

 كل من أسبانٌا، وألمانٌا، والٌابان، والصٌن، والمجر.

بحث عاٌدة عبد العزٌز، بعنوان : أدب األطفال فى فرنسا، حٌث توثق ألدب األطفال فى  -5

فرنسا، وأهم الكتاب البارزٌن، واتجاهاتهم، والتأثٌرات التى أسهمت فى هذا اللون من األدب، 

 وأهمها التأثٌرات العربٌة والمشرقٌة.

بحث مها العنانى، بعنوان : تطور أدب األطفال فى إٌران، حٌث ترجح أن للفرس الفضل فى  -1

ظهور أكبر مرجعٌن تراثٌٌن أثًرا فى أدب األطفال، وهما : ألف لٌلة ولٌلة، وكلٌلة ودمنة، والتى 

تمٌل الدراسات إلى أن ٌكون أصلها فارسى بحكم األسماء الشهٌرة بها)شهرزاد، وشهرٌار( 

وكذلك الترجمة التى وصلت إلى العربٌة لكتاب كلٌلة ودمنة؛ حٌث ترجمت عن النسخة الفارسٌة 

 التى كانت ترجمة لما كتبه الفٌلسوف الهندى بٌدبا. 

 وهناك عدة دراسات معروفة لكل من : على الحدٌدى، وأنس داود، وأحمد سوٌلم. -0

ومن خبلل استناد الباحث لمفهوم األدب المقارن، واستقرابه للدراسات السابقة؛ تبدو حاجة   

مٌدان أدب األطفال إلى الدراسات المقارنة التى تبرز الجهود المصرٌة والعربٌة فى مجال أدب 

األطفال، وعبلقة التأثٌر والتأثر بٌن اآلداب المختلفة، وماذا قدم الشرق للغرب؟ وماذا أخذ عنه؟ 

وما أهم الشواهد على عبلقة التأثٌر والتأثر، واألخذ والعطاء فى أدب األطفال؛ وانطبلًقا من هذه 

 األرضٌة المشتركة بٌن اآلداب تتبلور مشكلة الدراسة الحالٌة.

 مشكلة الدراسة :

تتمثل مشكلة الدراسة الحالية فى اإلجابة عن السؤال الرئيس التالى : ما طبيعة العالقة بين    

 أدب األطفال العربى، وأدب األطفال فى الغرب؟

 وٌتفرع من هذا السؤال الربٌس األسبلة الفرعٌة التالٌة :

 ما أثر األدب المصرى القدٌم فى أدب األطفال العالمى؟

 ما أثر األدب العربى والمشرقى فى أدب األطفال العالمى؟

 ما أثر أدب األطفال الغربى فى أدب األطفال العربى؟

 ما أهمٌة الدراسة التطبٌقٌة فى التأرٌخ ألدب األطفال؟
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 أهداف الدراسة :

 تعرف اإلسهامات المصرٌة التى أثرت فى أدب األطفال العالمى. -0    

 تعرف أثر أدب األطفال العربى والمشرقى فى أدب األطفال العالمى. -5    

 تعرف تأثٌر األدب الغربى على أدب األطفال فى العالم العربى.  -1    

 تقدٌم دراسة مقارنة لنماذج من األدب العربى والعالمى.  -0    

 أهمية الدراسة :

تقدم الدراسة للمهتمٌن بأدب األطفال بعض الحقابق الهامة التى تفٌد فى التأصٌل ألدب     

األطفال المقارن، وتفتح الباب أمام التفكٌر فى إجراء مزٌد من البحوث والدراسات فى هذا 

 المجال البكر فى الدراسات األدبٌة والنقدٌة. 

 منهج الدراسة :

اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفى، الذى ٌهتم بالدراسة المسحٌة للظاهرة موضوع    

 الدراسة، كما ٌعتمد المنهج التحلٌلى فى المقارنة بٌن النصوص من خبلل تحلٌل المضمون.

 أدوات الدراسة :

 سٌعتمد الباحث على أداة تحلٌل المضمون عند المقارنة بٌن النصوص موضوع الدراسة.   

 حدود الدراسة :

بعض نماذج أدب األطفال فى مصر والعالم العربى شعًرا ونثًرا، ونماذج من أدب األطفال    

العالمى شعًرا ونثًرا، تتمثل فى نص شعرى لمحمد عثمان جبلل، ونص شعرى ألحمد شوقى من 

مصر؛ ٌمثل كل نص حقبة زمنٌة معٌنة، وتأثٌرات ثقافٌة متعددة، ثم قصة حى بن ٌقظان البن 

 طفٌل األندلسى، وقصة روبنسون كروزو لئلنجلٌزى "دٌفو"

 مصطلحات الدراسة :

"هو دراسة األدب دراسة منهجٌة؛ تبلحظ الصٌغ المشتركة بٌن اآلداب األدب المقارن : 

 المختلفة، وترصد التشابهات واالختبلفات بٌنها، ومواضع التأثٌر والتأثر فٌما بٌنها"

 (49م، 0392)عبدالتواب ٌوسف،                                                                       

 

 إجراءات الدراسة :

ما أثر األدب المممصمرى المقمدٌمم فمى أدب  لإلجابة عن السؤال األول من أسئلة الدراسة ونصه :

 األطفال العالمى؟

 قام الباحث بما يلى :

االطبلع على البحوث واألدبٌات السابقة التى اهتمممت بمأدب األطمفمال؛ لمتمعمرف اإلسمهماممات  -0

 المصرٌة فى أدب األطفال.
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تخصٌص فصل كامل من فصول الدراسة ٌبٌن اإلسهامات المصرٌة فى مجال أدب األطفال  -5

 منذ العصر الفرعونى وحتى اآلن.

محاولة التوصل من خبلل العرض الوصفى التحلٌلى إلى دور المصرٌٌن القدماء فى األدب  -1

 المكتوب واألدب المصور لؤلطفال، وتأثٌره على اآلداب العالمٌة التى أفادت منه.

ما أثر األدب العربى والمشرقى فى أدب  لإلجابة عن السؤال الثانى من أسئلة الدراسة ونصه : 

 األطفال العالمى؟

 قام الباحث بما يلى :

استعراض الجهود العربٌة فى مصر والعالم العربى، وكذلك اإلسهامات المشرقٌة للهنود  -0

 والفرس، فى مجال أدب األطفال.

تخصٌص فصل كامل من فصول الدراسة؛ لبٌان اإلسهامات العربٌة والمشرقٌة فى أدب  -5

 األطفال العالمى، وبخاصة تأثٌر كتابى ألف لٌلة ولٌلة، وكلٌلة ودمنة، وحى بن ٌقظان، وغٌرها.

ما أثر أدب األطفال الغربى فى أدب  لإلجابة عن السؤال الثالث من أسئلة الدراسة ونصه :

 األطفال العربى؟

 

 قام الباحث بما يلى : 

االطبلع على الدراسات واألدبٌات التى تناولت مجال أدب األطفال العالمى، لبٌان اإلسهامات -0

 الغربٌة فى أدب األطفال، والتأثٌرات الغربٌة فى أدب األطفال فى العالم العربى.

تخصٌص فصل كامل من فصول الدراسة؛ ٌوضح التأثٌر الغربى فى أدب األطفال العربى -5

 عموًما، والمصرى على وجه الخصوص.

ما أهمٌة الدراسة التطبٌقٌة المقارنة فى  لإلجابة عن السؤال الرابع من أسئلة الدراسة ونصه : 

 التأرٌخ ألدب األطفال المقارن؟

 قام الباحث بما يلى :

تقدٌم نموذجٌن تطبٌقٌٌن للمقارنة، أحدهما مصرى خالص؛ ٌعقد مقارنة بٌن محمد عثمان -0

جبلل وأحمد شوقى، واآلخر ٌقارن بٌن قصة حى بن ٌقظان البن طفٌل، وروبنسون كروزو 

 لدٌفو.

بٌان أهمٌة الدراسة المقارنة التى تهتم بالعامل التارٌخى، فى التأصٌل ألدب األطفال المقارن، -5

 وتعرف اتجاه التأثٌر والتأثر بٌن اآلداب المختلفة.
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 الفصل الثانى 

 اإلسهامات المصرية وأثرها فى أدب األطفال العالمى

 تمهيد : 

 ٌشكل البحث فى مجال أدب األطفال أهمٌة خاصة؛ وتتمثل هذه األهمٌة فٌما ٌلى :     

أفضل، وأكثر شموالً، وأقدر على تجاوز جزبٌة أدبٌة منفصلة، أو عدة  -لؤلدب -ٌقدم فهماً  - 

 جزبٌات معزولة.

 وٌمٌز ما هو محلى وما هو إِنسانى مشترك. - 

 وحقول المعرفة األخرى. وٌحدد الصبلت والمتشابهات بٌن اآلداب المختلفة وبٌن األدب - 

 وٌسهم فى تخلٌص األقوام من النزعة النرجسٌة المسٌطرة فى مجال اآلداب القومٌة المختلفة. - 

وٌقدم للنقد األدبى ودارسى األدب فرصة ممتازة؛ لتوسٌع آفاق معرفتهم، وتوثٌق أحكامهم  - 

 .حتى الجمالٌة منها؛ ألن المقارنة تبقى أقوى أسلحة الناقد إِقناًعا

   .خارج حدوده وٌقدم فرصة ممتازة لتطور نظرٌة أدبٌة قابمة على فهم طبٌعة امتدادات األدب - 

 اإلسهامات المصرية فى أدب األطفال :

ال أحد ٌنكر أثر األدب المصرى والفرعونى على األدب العالمى لؤلطفال؛ فقد وجدت      

قصص الحٌوان فى مصر القدٌمة، فقد عرف المصرٌون الكتابة منذ أكثر من خمسة آالف سنة، 

وتذكر دابرة المعارف البرٌطانٌة أن أول الكتب فى العالم كانت من صنع المصرٌٌن، كما كانت 

للكتب منزلة عظٌمة عند المصرٌٌن القدماء؛ حٌث كانوا ٌوصون أبناءهم بأن ٌحبوا الكتب كما 

 ٌحبون أمهاتهم. 

 وفى مصر الفرعونٌة ظهر أول كتاب فى تارٌخ البشرٌة، وكان هذا الكتاب ٌحمل مفاجأتٌن :    

 األولى : أنه كان كتاًبا لؤلطفال. 

 الثانٌة : أنه كان باأللوان )األبٌض، واألسود، واألحمر(

م، وٌتضمن 0904وهذا الكتاب كان مكتوًبا على ورق البردى، ووجد فى مدٌنة األقصر عام     

" مثلما وثق له سلٌم حسن، ومن هذه Mr.Gunnورقة، وترجمه إلى اإلنجلٌزٌة مستر "جن09

األوراق قصص لـ : سنوحى، والملك خوفو، ونفرتٌتى، وتوت عنخ آمون، وأخناتون، والبحار 

 الغرٌق، والشقٌقان، وأمنحتب، وكلٌوباترا.

وقد ترك المصرٌون القدماء كنوًزا أدبٌة ثمٌنة منقوشة على جدران معابدهم، وقبورهم،     

لقصص الحٌوان، وقصص الكرتون، ومٌكى ماوس،  -وقصورهم، وٌذكر أن الجذور األولى 

ترجع إلى أٌام قدماء المصرٌٌن، والصور الملونة على اآلثار المصرٌة القدٌمة  -وتوم وجٌرى

 (052م، 0394تشهد بذلك.                                          )عبدالتواب ٌوسف، 

كما أن عدًدا من أشهر قصص األطفال اآلن؛ ترجع فى جوهر فكرتها إلى قصص مصرٌة     

http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=795&vid=18
http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=795&vid=18
http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=795&vid=18
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قدٌمة مثل : قصة السندباد البحرى عند مقارنتها بقصة البحار الغرٌق المصرٌة القدٌمة، وعلى 

 بابا واألربعٌن حرامى التى تشبه قصة القابد تحوتى أحد قواد تحتمس الثالث.

وٌقول مؤرخو أدب األطفال أن أول قصة مكتوبة حصلت علٌها البشرٌة حتى اآلن هى تلك    

الحكاٌات المصرٌة المكتوبة على ورق البردى، والتى تعرف باسم "حكاٌات السحرة" وقد أرجع 

 العلماء تارٌخها إلى نحو ثبلثة آالف سنة قبل المٌبلد.

وكان لدى المصرٌٌن ثروة ضخمة من الحكاٌات المتنوعة، وما وصل إلٌه الباحثون من     

قصص عن طرٌق التنقٌب قلٌل من كثٌر، ولقد كانت مصر القدٌمة الوحٌدة التى سجلت حٌاة 

الطفولة وأدب األطفال فى نقوش على جدران المعابد والقصور والقبور، هذه القصص التى تشبه 

 فى خرافاتها وموضوعاتها قصص الٌوم مثل قصة : جزٌرة الثعبان.

وهناك شواهد على ثراء الحكاٌات الفرعونٌة، التى أثرت بشكل كبٌر فى الثقافات األخرى،     

حتى وصل هذا التأثٌر إلى ثقافات العالم الحدٌث؛ فالتفت المبدعون إلى التراث الشعبى المصرى 

أحداثه نواة إلبداعاتهم، وهناك مثلٌن واضحٌن على هذا األثر، ن القدٌم، ٌنهلون منه، وٌأخذون م

 ب"و "الصدق والكذ"  نوبو وبٌتٌوأوهما حكاٌتا : "

 :ة "أنوبو وبيتيو" حكاي

وتسمى أٌضا حكاٌة "أنوب وبتنو" وهذه القصة ال تزال مؤثرة بشدة فى العقلٌة اإلبداعٌة     

فى المواوٌل  -بطرق مختلفة -المصرٌة وغٌر المصرٌة حتى اآلن، ومازالت أحداثها تغنى

أنوبو وبٌتٌو أخوان ظبل ٌعٌشان عٌشة راضٌة  :الشعبٌة فى مصر، وتتلخص أحداثها فى التالى 

سعٌدة فى مزرعة لهما حتى هامت زوجة أنوبو بحب بٌتٌو، فردها عن نفسه، فانتقمت منه بأن 

وشت به إلى أخٌه واتهمته بأنه أراد بها سوًءا، و جاءت اآللهة والتماسٌح لتعٌن بٌتٌو على أنوبو، 

ولكن بٌتٌو ٌنفر من بنى البشر وٌضٌق بهم ذرًعا؛ فٌعتزل العالم إلى الغابات كما فعل تٌمن 

األثٌنى فٌما بعد، وٌعلق قلبه فى أعلى زهرة فى شجرة ال ٌستطٌع الوصول إلٌها أحد، وتشفق 

علٌه اآللهة فى وحدته؛ فتخلق له زوجة رابعة الجمال ٌشغف النٌل بحبها لفرط جمالها، وٌختلس 

غدٌرة من شعرها، وتحمل مٌاه النهر هذه الغدٌرة فٌعثر علٌها الملك، فٌسكره عطرها، وٌأمر 

أتباعه بالبحث عن صاحبتها، وٌعثر هؤالء علٌها و ٌأتون بهـا، وٌتزوجهـا، وتدب فى قلبه الغٌرة 

 من بٌتٌو فٌرسل رجاله لٌقطعوا الشجرة التى علق علٌها بٌتٌو قلبه فٌقطعونها. 

قبل المٌبلد، وعرفت فى أوروبا  0111و 0521بٌن عامى  -على األرجح-دونت هذه الحكاٌة    

عرفت شفاهة عن طرٌق الحكى قبل أن تعرف   -كعادة الحكاٌات الشعبٌة– م، لكنها0921عام 

كتابة بعد اكتشاف وترجمة بردٌتها، ووصل تأثٌرها إلى األدب الغربى، وأٌضا ٌمتد تأثٌرها إلى 

 األدب العبرى القدٌم.

وتشٌر د.راندا رزق فى كتابها "فٌدرا امرأة فى ملتقى الحضارات" إلى الجذور الفرعونٌة فى     

أسطورة "فٌدرا" حٌث تتحدث قصة األخوٌن "أنوب وباتو" عن أخ أكبر طٌب ٌربى أخاه 
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الصغٌر، لكن زوجة األخ الكبٌر تغوٌه فٌعرض عنها، ومن ثم تكٌد له عند زوجها فٌقتل األخ 

 أخاه.

 حكاية الصدق والكذب :  

م مدونة على 0311ٌرجع تارٌخ كتابتها إلى القرن الثانى عشر قبل المٌبلد، واكتشفت عام    

كان الصدق والكذب أخوٌن تنازعا فٌما بٌنهما وكان سبب  : أوراق البردى، وتقول الحكاٌة

خبلفهما أن الكذب ادعى أمام المحكمة وجود سبلح كبٌر الحجم، مثل الجبل وقبضته مثل 

الشجرة، ولم ٌرغب "الصدق" فى تصدٌق هذه االدعاءات؛ فذهبا إلى المحكمة للبت فى أمرهما، 

فأقسم الكذب على صحة أقواله، وحوكم الصدق ففقبت عٌناه، وعاش ضرًٌرا، لكنه تزوج من 

ا تمٌز بالذكاء والقوة وكان هدفه االنتقام ألبٌه من عمه فأتى بثور جمٌل  ًٌ امرأة تحبه فأنجبت صب

فحق ، وتركه ٌرعى فى مراعى عمه، فرأى الكذب الثور فحرض رعاته على سرقته، وقوى

للصبى مقاضاته وقضى له أن ٌختار أى ثور من ثٌران عمه الكذب، لكن الصبى قال : لٌس 

هناك مثل ثورى ضخامة؛ فهو حٌنما ٌقف عند بحر أمون ٌصل ذنبه إلى أعلى سٌقان البردى، 

 كما أن أحد قرنٌه ٌصل إلى الجبل الغربى، واآلخر ٌصل إلى الجبل الشرقى.

إن هذا الثور لم ٌخلق بعد، ومثل هذا الكبلم ال ٌصدقه عقل، وحٌنبذ سأل الصبى   :فرد الكذب   

عما إذا كان هناك سبلح كالذى وصفه الكذب، وفقبت عٌنا الصدق بسببه، فأعادت المحكمة النظر 

 فى حكمها بحق الصدق وقررت تبربته. 

المبنٌة على أسطورة "إٌزٌس وأوزورٌس" الذى قتله أخوه ست وانتقم له ابنه  -هذه الحكاٌة     

أثرت كثًٌرا فى الحكاٌات الشعبٌة التى تبنى على الصراع بٌن الخٌر والشر، وبٌن  -حورس

الصدق والكذب، وأصبحت شكبلً من أشكال الحكاٌات الوعظٌة، وقد أبدى الباحثون اهتماًما كبًٌرا 

ونقل عن عالم الفلكلور "دٌرالٌن" قوله "قوبلت ، بهذه الحكاٌة وتأثٌرها العابر للتارٌخ والجغرافٌا

الحكاٌة عند اكتشافها بدهشة من الباحثٌن، ذلك أن موضوعها عرف خبلل عدد كبٌر من 

الحكاٌات" وقال:  "إن هذه الحكاٌة تسربت إلى الحكاٌات الهندٌة وحكاٌات ألف لٌلة ولٌلة، كما 

أنها روٌت فى جنوب أوروبا وجنوبها الشرقى، وأن حكاٌة "المتجولٌن" عند األخوٌن جرٌم، تلك 

ٌَر، هى بحق امتداد للحكاٌة المصرٌة، وقد  التى فقأ فٌها اإلسكافى الشرٌر عٌن الخٌاط الَخ

انتشرت هذه الحكاٌة المصرٌة حتى وصلت إلى أقصى أنحاء األرض، وصلت إلى الصٌن 

البعٌدة، وهناك انصهرت فى بوتقة الشعب الصٌنى؛ فأضفى علٌها من روحه ومبلمح شخصٌته، 

وأصبحت حكاٌة من األدب الشعبى الصٌنى، وانتقلت أًٌضا لآلداب األوروبٌة، وٌبدو أثرها 

بالتحدٌد فى حكاٌة "جان القاضى الفبلح" التشٌكوسلوفاكٌة، لكن أصلها مصرى فرعونى، 

وكمثٌلتها من الحكاٌات والموروثات الشعبٌة، كانت حكاٌة "الصدق والكذب"  ُتروى فى كثٌر من 

البلدان، وجابت أنحاء العالم قبل أن ٌتم اكتشاف بردٌتها، وذلك عن طرٌق الرواة الذٌن حفظوها 
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وتناقلوها جٌبلً بعد جٌل، ولم ٌكن ٌعرف أصلها حتى تم اكتشاف البردٌة وتحدٌد األصل 

 .المصرى لهذه الحكاٌة

أما األدب المصور الذى بعث من جدٌد فى أٌامنا هذه، وٌعرف بأدب الحواس؛ فقد عرفه    

المصرٌون أًٌضا فى مراحلهم التالٌة؛ فقد وجد على جدران المعابد والقصور والمقابر قصًصا 

مصورة لؤلطفال تمثل قًطا ٌمشى على خلفٌتٌه وهو ٌحمل عصاه على كتفه وٌسوق األوز، 

واألرنب وهو ٌحرس الماعز وٌرعاها، والحٌوانات وهى تلعب، والحمار وهو ٌعزف على آلة 

الهارب الفرعونٌة، وقد كان لهذه القصص أكبر األثر فى األدب العالمى المصور؛ فقد استلهم 

"والت دٌزنى" فكرته وشخصٌاته فى أفبلم الكرتون من زٌارات قام بها لآلثار المصرٌة، وكانت 

 له الوحى واإللهام.

هناك فترة استمرت قروًنا   –ومنذ تلك البداٌات الهتمام المصرٌٌن بتسجٌل أدب األطفال     

طوٌلة لم ٌهتم فٌها شعب من الشعوب بهذه المهمة، حتى األمم التى أسهمت بشكل كبٌر فى 

التراث القصصى العالمى، كالهنود والفرس واإلغرٌق والعرب، حتى كلٌلة ودمنة وألف لٌلة 

لم ٌهتم أحد بهذا اللون حتى وصلنا إلى العصر الحدٌث   –ولٌلة اللذٌن لم ٌكتبا أصبلً لؤلطفال 

 الذى نهضت فٌه أوربا.

وال تتراجع مصر عن رٌادتها ألدب األطفال فى عصرها الحدٌث؛ ففى عهد محمد على     

وبداٌة القرن التاسع عشر أرسلت البعثات للخارج، واطلع إمام البعثة المصرٌة رفاعة الطهطاوى

م( على الثقافة الفرنسٌة، وعرف أسباب تقدم تلك الببلد التى اهتمت بالطفولة 0941 -م0910)

وعالمها، وعندما عاد إلى مصر ألف كتابه "المرشد األمٌن فى تربٌة البنات والبنٌن" 

 م، الذى ٌشكل لوًنا من ألوان أدب األطفال التربوى.0941عام

وبعد ذلك بقلٌل ٌبرز فى الساحة المصرٌة واحد من الرواد األوابل الذٌن اهتموا بأدب األطفال     

م( الذى أسس لشعر األطفال فى 0939 -م0959الشعرى، هو الشاعر محمد عثمان جبلل)

لقد كان محمد عثمان جبلل رابًدا فى حٌاتنا األدبٌة، وصاحب موهبة حقٌقٌة أسست مصر، 

وترك للتراث الشعرى العربى كتابه :  -خاصة فى مجال أدب األطفال  –لؤلجٌال التى لحقت به 

م الذى تأثر فٌه بقراءاته لبلفونتٌن، ولكنه أبرز فٌه 0930العٌون الٌواقظ فى األمثال والمواعظ

 الروح المصرٌة، والشخصٌة المصرٌة، فلم ٌكن ناقبلً، وإنما ممصًرا ومبدًعا.

م( 0319-م0940وفى نهاٌة القرن الثامن عشر جاءت دعوة الزعٌم الوطنى مصطفى كامل)   

لبث األدب التهذٌبى والقومى فى نفوس ناشبة األمة، وكانت دعوته أول دعوة عربٌة من مصر 

لبلهتمام بأدب األطفال، وحفز الشعراء والكتاب العرب للكتابة لؤلطفال، وتشجٌعهم على ذلك 

بنشر إبداعاتهم وبعض أناشٌد الطفولة فى مجلة "المدرسة" التى توقفت بعد صدور عددها 

 التاسع.

وظهر فى هذه الفترة شاعر كبٌر من المهتمٌن بشعر األطفال والكتابة لهم، هو الشاعر محمد     
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م( والذى ٌعده البعض أمٌر شعر الطفولة فى العصر الحدٌث، ورابد 0313-0992الهراوى)

مرحلة التألٌف المستقل والتنوع الفنى، ومن أشهر ما كتب لؤلطفال : سمٌـــر األطفــــال 

 للبنــٌـــــــن

أجزاء( إلى جانب كتبه : الطفل الجدٌد، والسمٌر الصغٌر، 1أجزاء( وسمٌر األطفال للبنات )1) 

 وأغانى األطفال، وعدد من التمثٌلٌات والرواٌات.

م للشعراء العرب للكتابة لؤلطفال وٌتحول 0939ثم تأتى دعوة أمٌر الشعراء أحمد شوقى عام     

الهدف األول لشعر األطفال على ٌدٌه من محاربة ذوى النفوذ عن طرٌق الرمز إلى هدف جمالى 

فنى تذوقى فى المقام األول، هذا الهدف الذى أشار إلٌه شوقى صراحة فى مقدمة الطبعة األولى 

هللا ألجعل لؤلطفال المصرٌٌن ى وأنا أستبشر لذلك وأتمنى لو وفقنم بقوله " 0939للشوقٌات عام

منظومات قرٌبة المتناول ٌأخذون الحكمة واألدب ، مثلما جعل الشعراء لؤلطفال فً الببلد المتمدنة

من خبللها على قدر عقولهم، وهنا الٌسعنى إال الثناء على صدٌقى خلٌل مطران صاحب المنن 

على األدب المؤلف بٌن أسلوب اإلفرنج فى نظم الشعر، وبٌن نهج العرب، والمأمول أننا نتعاون 

على إٌجاد شعر لؤلطفال والنساء وأن ٌساعدنا األدباء والشعراء على إدراك هذه 

 ( 0م، ط0939األمنٌة"                                                     )الشوقٌات، 

وبعد ذلك تتواصل الجهود المصرٌة فى سبٌل إٌجاد مواضع ألقدام راسخة فى أدب األطفال،     

م( بعنوان أداب العرب، ومحمد حمدى بك 0300فنجد كتاًبا فى أدب األطفال إلبراهٌم العرب)

م( حٌث كان لهما الفضل فى إخراج أول كتاب من سلسلة كتب 0305ومستر جورج روب)

 األطفال المصورة بعنوان : القطٌطات العزاز.

م ٌبدأ فى مصر عهد جدٌد لعمالقة أدب األطفال القصصى؛ بداٌة من الرابد 0934فى العام   

العظٌم كامل كٌبلنى، ومروًرا بأبناء جٌله أمثال محمد سعٌد العرٌان، ومحمد عطٌة اإلبراشى 

وغٌرهم، وسار فى هذا الركب اإلبداعى الجٌل التالى لكامل كٌبلنى، جٌل تربع على عرش أدب 

األطفال القصصى منذ خمسٌنات القرن العشرٌن وحتى اآلن أمثال : أحمد نجٌب، وعبدالتواب 

 ٌوسف، وٌعقوب الشارونى، وغٌرهم.

وٌشهد العقدان األخٌران من القرن العشرٌن ازدهاًرا كبًٌرا فى االهتمام بأدب األطفال شعًرا    

من خبلل كتابه أطفالنا فى  -م0390ونثًرا، وتطور هذا االهتمام بدعوة الشاعر أحمد سوٌلم عام

أصدقابه الشعراء لعمل دٌوان الطفل العربى، ثم كثرت فى السنوات األخٌرة  -عٌون الشعراء

 األقبلم التى تكتب لؤلطفال.

 

 كامل كيالنى رائد أدب األطفال القصصى : 

بالقرب من جبل  -القلعة  –م، بأحد أحٌاء القاهرة 0934أكتوبر 51ولد كامل كٌبلنً فً     

المقطم، نشأ فى فترة غلبت علٌها األساطٌر واألغانى، كان ٌقضى أغلب فترات ٌومه وحًٌدا، 
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ألف قصٌدة لصفوة الشعراء العرب، كما  51األمر الذي أعطاه الفرصة للقراءة، وحفظ أكثر من 

 حفظ القرآن الكرٌم بالكتاب.  

التحق كٌبلنً بالتعلٌم االبتدابى والثانوى حتى حصوله علً شهادة البكالورٌا، ثم التحق    

بالجامعة المصرٌة القدٌمة، حٌث عزم علً دراسة األدب العربى، واإلنجلٌزى، والفرنسى 

اإلنجلٌزٌة، وكان أثناء دراسته بالجامعة قد قرر فى نفس ة فحصل على لٌسانس اآلداب قسم اللغ

 الوقت االلتحاق بمدرسة "دانتً" لدراسة األدب اإلٌطالى.

أدب األطفال" ودأب على تحقٌق الفكرة التى آمن ”م  وجه اهتمامه إلى فن 0353فى عام      

بها، وهى إنشاء مكتبة األطفال، وكان ٌرى أن حوار قصص األطفال ٌجب أن ٌكون بالفصحى، 

واستخدم مصادر قصصه من األساطٌر واألدب العالمى واألدب الشعبى؛ فٌحسب له جهوده فى 

تحقٌق نشر الكثٌر من التراث العربى مثل : دٌوان ابن الرومى، ورسالة الغفران، وابن زٌدون، 

  .كما كان حرًٌصا على الجانب األخبلقى فى كتابته لؤلطفال

وٌعد أول من خاطب األطفال عبر اإلذاعة، وأول مؤسس لمكتبة األطفال فى مصر، حٌث     

  قصة لؤلطفال منها : شهر زاد، جحا، ألف لٌلة. 521ألف 

ترجمت قصصه إلً اللغات : الصٌنٌة، والروسٌة، واألسبانٌة، واإلنجلٌزٌة، والفرنسٌة. ومن     

 مترجماته للشباب : حى ابن ٌقظان، جلٌفر، روبنسون كروزو،  شمشون الجبار.

والترجمة من اللغتٌن اإلنجلٌزٌة والفرنسٌة إضافة  وألن ثقافته كانت واسعة للغاٌة وٌجٌد القراءة   

إلً تمكنه من العربٌة فقد قرر تحوٌل أشهر أعمال األدب العالمى إلى قصص لؤلطفال؛ فاختار 

عدًدا من قصص شكسبٌر، وقام بترجمتها وتبسٌطها لتناسب األطفال ومنها قصة الملك لٌر 

وتاجر البندقٌة والعاصفة، واختٌاره كان ٌتم على أساس أن القصة تحمل قٌمة أخبلقٌة ٌمكن أن 

 .تفٌد الطفل فى حٌاته باإلضافة إلى أنه ٌعرفه على األدب العالمى

وكان لدى كٌبلنى مشروع متكامل لؤلطفال؛ حٌث قام بتألٌف قصص لمن هم فى سن رٌاض    

األطفال وحتً مرحلة الشباب، وقام بتألٌف قصص مستوحاة من األساطٌر األفرٌقٌة والهندٌة، 

كما قام بترجمة أشهر قصص األطفال ومنها روبنسون كروزو ومجموعة جلٌفر وكذلك مجموعة 

 .القصص العلمٌة والقصص الفكاهٌة

نشر كٌبلنى فى حٌاته حوالى مابة وخمسٌن قصة، وقام أبناؤه بعد وفاته بنشر حوالى مابة    

قصة لم تر النور حتى  421قصة أخرى، أما عدد ما ألفه فٌبلغ حوالى ألف قصة منها حوالى 

اآلن بعضها مكتوب بالكامل وبعضها عبارة عن فكرة القصة والحبكة أو العقدة التى تبنى علٌها 

 وكان ٌنقصها الصٌاغة.

والحقٌقة أن أدب كٌبلنً له شهرة عالمٌة حتً إن كتبه ترجمت إلً اإلنجلٌزٌة والفرنسٌة،    

ومنها ما قام بترجمتها لهاتٌن اللغتٌن بنفسه، ولكن إلى جانب ذلك تمت ترجمتها لؤللمانٌة 

وكثٌرون كانوا ٌشبهونه بهانز أندرسن  ،ةواإلسبانٌة واإلٌطالٌة والروسٌة والعبرٌة وكذلك الصٌنٌ
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، تارًكا 0323ٌناٌر  01توفى رابد أدب الطفل كامل كٌبلنً فً   ا،رابد الكتابة للطفل فى أوروب

 تراًثا ضخًما من اإلصدارات فى األدب العربى عامة وأدب الطفل خاصة.  

وبعد ذلك تزاٌد االهتمام بكتب األطفال ومؤلفٌها وناشرٌها؛ حٌث بلغت دور النشر ما ٌزٌد عن     

م 0301خمسٌن داًرا، تصدر أكثر من ثبلثمابة سلسلة، لخمسمابة كاتب أطفال، وفى العام

أصدرت دار المعارف قراًرا بتشكٌل لجنة للعناٌة بأدب األطفال تتكون من كبار الكتاب، وبعد 

ذلك وفى نفس المجال تصدر الهٌبة المصرٌة العامة للكتاب أول كتاب عربى عن أدب األطفال 

 هو "فن الكتابة لؤلطفال" ألحمد نجٌب.

وتتوالى الجهود المصرٌة المخلصة فى هذا المجال؛ فتتحمس الدكتورة سهٌر القلماوى وتنشا     

لجنة لثقافة الطفل ضمن لجان المجلس األعلى لرعاٌة الفنون واآلداب، وتبادر بجهد شخصى 

فتكتب أروع كتابٌن فى أدب األطفال هما : حكاٌات جدتى، وألف لٌلة ولٌلة، وٌنشا عبدالتواب 

 ٌوسف جمعٌة "ثقافة األطفال" التى أصبحت تجمًعا للمعنٌٌن بأدب األطفال.

وٌتجه االهتمام بأدب األطفال فى مصر إلى مؤسسات التعلٌم العالى؛ فٌبدأ تدرٌس مادة كتب    

م تصدر الهٌبة العامة 0341م، وفى العام0342األطفال بكلٌة اآلداب جامعة القاهرة فى العام 

 لبلستعبلمات دابرة معارف مصر لؤلطفال بعنوان مصر أم الدنٌا.

م افتتح 0399م أنشا فى مصر المركز القومى لثقافة الطفل، وفى العام 0391وفى العام    

م ولد 5111مركز توثٌق وبحوث أدب األطفال التابع لدار الكتب والوثابق القومٌة، وفى العام

صرح آخر هو معمل توثٌق وبحوث أدب األطفال التابع لجامعة حلوان، وتتوالى االهتمامات بعد 

ذلك فتنشأ كلٌات لرٌاض األطفال فى كل محافظة مصرٌة، وتجعل ضمن مقرراتها مادة أدب 

 األطفال.

 

 الفصل الثالث

 األدب العربى المشرقى وأثره فى أدب األطفال العالمى

إن القصص التى اعتبرها نقاد الغرب البداٌات الشاِمخة ألدبهم القصصى؛ متأثرة بقصص     

عربى سابق لها بمبات السنٌن؛ فـ "جحٌم دانتى" مأخوذة من "رسالة الغفران"؛ ألبى العبلء 

المعرى التً سبقتها بأكثر من خمسمابة عام، وقد رجح الدارسون اطبلع دانتى علٌها، وقصة 

ا بسٌرة عنترة بن شداد  ًٌ "دون كٌشوت" لمؤلفها "مٌجٌل سٌرفانتس"  اإلسبانى، تكاد تكون تأّثًرا فن

الشعبٌة، التى كانت وما تزال معروفة فى أرجاء العالم العربى، بل إن "سٌرفانتس" نفسه كانت 

لدٌه الشجاعة الكافٌة ألن ٌعترف فى مقدمة قصته بأنه أخذ فكرتها وسٌاق وقابعها ِمن كاتب 

عربى، وهو ما ٌعنى إقراًرا بما كان واقًعا من سٌادة قصص الفروسٌة فى ذلك الحٌن على ٌد 

قاد اإلنجلٌز أنفسهم  العرب، أما قصة "روبنسون كروزو" التً كتبها دٌفو  اإلنجلٌزى؛ فقد قرر النُّ

أنه أخذها أخذ احتذاء من قصة "حى بن ٌقظان" التً كتبها الفٌلسوف العربى ابن طفٌل قبل دٌفو 
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ومن حضارة العراق القدٌمة)بابل وآشور( عرفت  بمبات السنٌن، وثبت اطبلع "دٌفو" علٌها،

 قصص : سمٌرامٌس، وحمورابى، ونبوخذ نصر)بختنصر(، وحدابق بابل المعلقة.

ومن الٌمن صاحبة حضارة معٌن وسبأ وحمٌر ومأرب عرفت قصص : بلقٌس، وسٌف بن ذى    

ٌزن، وسد مأرب، وقد صانت كل من : القاهرة، وبغداد، ودمشق الحضارة الٌونانٌة والرومانٌة 

ا لئلنسانٌة.                                       ًً    ( 053م، 5105)محمود ذهنى، ذخًر

ٌعتَبر عربى األصل  -وفى أوروبا بصفة خاصة  -والحق أن الفن القصصى بصفة عامة      

أخذ الغربٌون وَمن تابعهم مبادبه وأشكاله األولى عن العرب، ثم حوروا فٌها وأدخلوا فقد والنشأة؛ 

علٌها من التجدٌد والترتٌب والتنسٌق ما جعلها تبدو وكأنها شىء جدٌد ٌخدع السطحٌٌن بجدته، 

  وٌبهرهم بتنوعه.

فى آداب األمم   ن أللف لٌلة ولٌلة تأثٌراً بعٌد المدىإتأثير ألف ليلة وليلة فى األدب الغربى :  

والشعوب وفنونها العدٌدة، فقد أثرت فى آداب هذه األمم وما تزال تؤثر حتى اآلن، وٌمكن القول: 

إن كتاب ألف لٌلة ولٌلة ترجم إلى معظم لغات العالم، وتأثر به كبار رجال الفكر واألدب فى 

العالم، واستلهموا منه أجمل ما كتبوه من نصوص إبداعٌة؛ فقد أكد "فولتٌر" أهمٌة كتاب ألف لٌلة 

ولٌلة قاببلً : لم أصبح قاًصا إال بعد أن قرأت ألف لٌلة ولٌلة أربع عشرة مرة، أما الناقد الفرنسى 

"ستندال" فقد أعجب به إعجاًبا شدًٌدا وتمنى أن ٌصاب بفقدان الذاكرة حتى ٌعٌد قراءة حكاٌات 

ألف لٌلة ولٌلة، وٌستمتع بها، كما استمتع بها فى أول قراءة لها، أما "أناتول فرانس" فقد أكد أنه 

 تتلمذ على حكاٌات ألف لٌلة ولٌلة قبل أن ٌكون أدًٌبا.

وتقول الناقدة األلمانٌة "أردموتة هللر" عن ألف لٌلة ولٌلة : أسهمت حكاٌات ألف لٌلة ولٌلة فى     

خلق الصور الرومانسٌة الخٌالٌة عن الشرق، إذ حملته معها ونقلته إلى الغرب، وتسنى للغرب 

ا ت من خبلل حكاٌا ًٌ شهرزاد اكتشاف الشرق، وال ٌوجد مؤلف)بفتح البلم( شرقى أثر تأثًٌرا قو

فى األدب األوروبى مثل تلك الحكاٌات الرابعة والجذابة، وبٌن لٌلة وضحاها أصبح هذا الكتاب 

 جزًءا ال ٌتجزأ من األدب العالمى تماًما مثل إلٌاذة هومٌروس.           

أما الباحث والناقد اإلنكلٌزي "كولرٌدج" فٌقول عن ألف لٌلة ولٌلة : "إن قصص شهرزاد    

شبٌهة باألحبلم، إذ إنها ال تبعدنا عن الواقع، ولكنها تعطٌنا صورة مغاٌرة له، تلك الصورة التى 

 (                             015م، 5105ال ٌدركها العقل".                                                )محمود ذهنى، 

وأما الباحث والناقد "جون جو لمٌٌر" فٌقول : "إن شخصٌة شهرزاد أثرت تأثًٌرا حاسًما فى    

تارٌخ المرأة األوروبٌة، وجعلت القرن الثامن عشر أعظم القرون فى حٌاتها، وكان لهذا كله أثر 

كبٌر فى تكوٌن شخصٌة المرأة؛ لجمالها وثقتها بنفسها، وتصدٌها وحدها لشهرٌار الذى عجز كل 

الرجال عن أن ٌوقفوه، واستخدامها لسبلح األنوثة والمعرفة مًعا، لقد أثرت ألف لٌلة  ولٌلة فى 

جمٌع األجناس األدبٌة األجنبٌة، وفى الفنون أٌضاً، وقد كان تأثٌرها واضًحا فى الكتابات 

القصصٌة التى ظهرت فى فرنسا وانجلترا وإٌطالٌا خبلل القرن الثامن عشر، والتى ظهرت فى 
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أمرٌكا خبلل القرن التاسع عشر، ومن النصوص األجنبٌة التً تأثرت بهذه الحكاٌات : )فاثٌك، 

 م(  0491لبكفورد

م( وقصابد بٌرون المطولة، ومنها)رحلة الفارس هارولد ( 0904و)الال روخ، لتوم مور 

م رواٌة 0903ومجموعة قصابده الموسومة بـ )حكاٌات تركٌة(. ونشر "توماس هوب" فً عام 

 بعنوان : 

)أنا ستازٌس. مذكرات ٌونانى( وفٌها استقى عوالم ألف لٌلة ولٌلة السحرٌة والغراببٌة، وتأثر 

م(، بحكاٌات ألف لٌلة 0450األدٌب والفٌلسوف "مونتسكٌو" فى كتابه : ) الخطابات الفارسٌة 

ولٌلة فى تصوٌره للوالبم، ولعادات الشرق، ولحرٌمه وعبلقاتهن، أما "فولتٌر" فقد كان من أكثر 

م( 0404األدباء الذٌن تأثروا بهذه الحكاٌات، وٌظهر هذا التأثٌر واضًحا فى رواٌاته : )صادق، 

 م(0404م( وقصة ) العالم كٌفما ٌسٌر، 0419م( و) أمٌرة بابل، 0409و) سمٌرامٌس، 

وأما الفرنسً "تٌوفٌل جوتٌٌه" فقد كان عاشًقا لمدٌنة القاهرة التى تعّد من أهم مدن ألف لٌلة     

ولٌلة، وقد وصف شوارعها وأسواقها المزدحمة، وحوانٌتها التجارٌة العامرة بجمٌع أنواع 

البضابع، ومن خبلل عشقه لهذه المدٌنة الجمٌلة التى قرأ عنها كثًٌرا، وسمع أخبارها العجٌبة من 

أصدقابه الرحالة، ثم زارها فٌما بعد؛ كتب عنها فى رواٌاته الملٌبة بموتٌفات ألف لٌلة ولٌلة 

م(، )لٌلة من لٌالى 0910وصورها، وهذه الرواٌات هى : )وجبة فى صحراء مصر، 

 م(،0919كلٌوباترة،

 م(. 0929م(، )رواٌة المومٌاء 0901)قدم المومٌاء   

أّما قصة روبنسون كروزو ، ورحبلت جلٌفر اإلنكلٌزٌة فهما مأخوذتان، فى بنٌة أحداثها      

 .وخٌاالتها من بنٌة حكاٌات السندباد البحرى ورحبلته السبع صوب جزر العالم البعٌدة ومرافبه

وقد أخبر المستشرق الصٌنى األستاذ الدكتور شرٌف شى سى تونغ أن بعًضا من حكاٌات ألف    

لٌلة ولٌلة ٌدرس فى المدارس االبتدابٌة والثانوٌة الصٌنٌة، باإلضافة إلى الجامعات، وبخاصة 

 كلٌات اآلداب والتارٌخ والعلوم اإلنسانٌة فى الصٌن.

ولم ٌقتصر تأثٌر ألف لٌلة ولٌلة على القصة والرواٌة فحسب، بل تعداه إلى أنواع الفنون كافة،    

ففى المسرح نجد أن المسرحٌتٌن األوروبٌتٌن : )عبلء الدٌن( و )حبلق اشبٌلٌة( تتناصان بشكل 

)عبلء الدٌن وواضح وكبٌر مع حكاٌتٌن من حكاٌات ألف لٌلة ولٌلة، وهما  )مزٌن بغداد( 

 والمصباح السحري( .

فقد كان أهم المسرحٌٌن األسبان  lepe de vega" أما المسرحى األسبانى "لوبى دي فٌجا   

الذٌن تأثروا بحكاٌات ألف لٌلة ولٌلة، وبخاصة حكاٌة ) تودد الجارٌة مع الخلٌفة هارون الرشٌد( 

 .(وقد سمٌت إحدى مسرحٌاته المتأثرة بشكل مباشر بهذه الحكاٌة بـ)الجارٌة تٌودور

"لقد كانت حكاٌات ألف لٌلة ولٌلة بالنسبة لفنانى العالم مكمًنا للسحر والتخٌل الخصب وكانت     

عبلقات مقاصٌر الحرٌم ونظمها وقوانٌنها ى شهرزاد بالنسبة لهم مثاالً للمرأة المتمردة عل
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وضوابطها، ومثاالً للمرأة الشهوانٌة والمثٌرة التى تفضح وتعرى بنات جنسها، وتصف أدق 

خصوصٌات المرأة فى عبلقاتها مع عالم الرجال، وفى الوقت نفسه مثاالً للجمال الشرقى األخاذ، 

والمعرفة والحكمة، والذكاء الذى استطاع أن ٌردع شهرٌار عن استمراره فى قتل بنات مدٌنته 

فى كل لٌلة. هذا الجمال الذى بدا لهم أقرب إلى األسطورة، فاستوحوا من شخصٌتها أجمل 

 (                    014م، 5105اللوحات الفنٌة".                                               )محمود ذهنى، 

كذلك ٌفوح عطر ألف لٌلة ولٌلة من دٌوان )الشرق والغرب( الذى كتبه "جوتة" الشاعر    

األلمانى الكبٌر، واستوحى الغرب قصص السندباد، وعبلء الدٌن، وعلى بابا، وعقلة اإلصبع، 

وصارت عبارة "افتح ٌا سمسم" الشهٌرة فى قصة على بابا عنواًنا ألشهر مسلسبلت 

 األطفال"افتح ٌا سمسم" وهناك أكثر من ألف كتاب باإلنجلٌزٌة مأخوذة من ألف لٌلة ولٌلة.

وقد تأثر األدب العالمى بقصص الخوارق فى األدب العربى والشرقى، والمارد الذى ٌخرج     

من قمقمه، وٌقول للطفل : شبٌك لبٌك عبدك وبٌن إٌدٌك، ونسج الغرب على منوالها : الرجل 

 األخضر، ورجل بستة مبلٌٌن دوالر، والمرأة الخارقة، وغٌرها.

وعلى الرغم من كثرة الدراسات التى تناولت ألف لٌلة ولٌلة بالنقد والتحلٌل، فإن هذا العمل     

ا بموضوعاته الكثٌرة التى لم تتطرق إلٌها الدراسات األكادٌمٌة والنقدٌة  ًٌ األدبى المتمٌز ٌبقى غن

 بعد.

بصبغتها العربٌة للمجتمع العربى فى بغداد والقاهرة،  ألف ليلة وليلةوقد عرف العالم    

، الذى أخذ كتاب كليلة ودمنةووصلت إلى هذا العالم متناسٌة أصولها الهندٌة مثلها فى ذلك 

ا انسبلخه  ًٌ الصبغة العربٌة بعد أن منحه عبدهللا بن المقفع ثٌاًبا من البٌان العربى المبٌن؛ متناس

 عن ترجمة فارسٌة ألصله الهندى.

وصل الكتابان إلى "الفونتٌن" الشاعر الفرنسى المعروف،  -العربٌة  –بهذه الصورة األخٌرة   

مثلما وصلت إلٌه بالطبع حكاٌات الحكٌم الٌونانى)اإلغرٌقى( إٌسوب؛ الذى عانى من أسر 

 العبودٌة، ونسج خٌاله حكاٌات عن عالم الحٌوان.

إذ ٌقول فى مقدمة كتابه الذى "وال ٌخفى الفونتٌن نفسه هذا التأثر باألدب العربى والمشرقى    

م : "هذا هو كتابى الثانى الذى ٌحوى قصًصا خرافٌة تدور على ألسنة الحٌوانات 0149نشره 

الذى أقدمه للجمهور، وال بد أن أعترف أن الجزء األكبر من كتابى قد استلهمته من كتابات كلٌلة 

ودمنة التى كتبها بلباى الحكٌم الهندى وبلباى هو اسم للفٌلسوف الهندي بٌدٌا" وعن هذا الكتاب 

اقتبس الفونتٌن ما ٌقارب عشرٌن حكاٌة إال أنه لم ٌأخذ سوى مادة موضوعاته ثم تصرف فٌها 

 (3م، 5119حسب مقتضٌات فنه".                                           )أحمد سوٌلم، 

رسالة الغفران للمعرى، وحادثة اإلسراء والمعراج وال أحد ٌنكر األثر العربى المتمثل فى     

، وملتن فى الفردوس المفقود، فى القرآن الكريم، التى تأثر بهما دانتى فى الكوميديا اإللهية

 وكثٌر من هذه اآلداب الغربٌة تبدو فٌها رابحة المعرى والجاحظ وابن المقفع فى كلٌلة ودمنة. 
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وعرفت كثٌر من السٌر الشعبٌة فى األدب العربى : كالسٌرة الهبللٌة، وعلى الزٌبق، وسٌف بن   

ذى ٌزن، وحمزة العرب، واألمٌرة ذات الهمة، وعنترة، وحٌنما جاء الغزاة عرفوا بأمر هذه 

السٌر، وتأثروا بها خاصة سٌرة الظاهر بٌبرس؛ ٌبدو ذلك فى نماذج وتقالٌد الفروسٌة المستوحاة 

 من السٌر العربٌة كما فى قصص الملك أرثر، وروبن هود. 

التى كتبت بعدها بستة م فى روبنسون كروزو 8811قصة حى بن يقظانوكذلك أثرت    

م، ثم ترجمت للهولندٌة 0191م؛ حٌث ترجمها "جٌوآشوٌل" ونشرت فى لندن عام0451قرون

 واألسبانٌة، واأللمانٌة، والعبرٌة.

بعد روبنسون كروزو ظهرت شقٌقاتها مثل : عابلة روبنسون السوٌسرٌة متأثرة بحى بن    

ٌقظان أًٌضا، وكذلك رواٌة "جزٌرة الدولفٌن الزرقاء" للكاتب "سكوت أودوٌل" حٌث تظل بطلته 

 الهندٌة "كارانا" هى حى بن ٌقظان.

لقد تأثر األدب الغربى باألدب العربى واألدب المشرقى، قبل أن ٌتأثر األدب العربى باألدب    

الغربى فى عالمنا المعاصر، بدًءا من رفاعة الطهطاوى، ومحمد عثمان جبلل، وأحمد شوقى، 

 (011م، 0394ورابد أدب األطفال القصصى ترجمة وتألًٌفا كامل كٌبلنى. )عبدالتواب ٌوسف،

األدب العربى المشرقى فى األدب الغربي : قصة ابن طفيل "حي بن   ومن نماذج تأثير   

 يقظان" في "روبنسون كروزو" لدانييل ديفو :   

ازدهرت الحضارة اإلسبلمٌة فى القرون الوسطى، فى زمن كانت فٌه أوروبا تغرق فى     

حضارى فى تلك ع الظبلم، وقد شكلت إسبانٌة التى دعاها المسلمون بـ)األندلس( مركز إشعا

   الفترة.

لذلك ٌمكن القول : إن معظم المبدعٌن الذٌن أسسوا لتجاوز عصر الظبلم فى أوروبا كانوا     

على صلة ما بإسبانٌة، إما عن طرٌق السفر والعٌش فٌها مدة من الزمن، أو عن طرٌق االطبلع 

على الكتب التى نشرت فٌها مترجمة من العربٌة إلى البلتٌنٌة، ثم انتشرت فى سابر أوروبا، لكن 

من المبلحظ أن معظم الغربٌٌن ٌنكرون هذه الحقٌقة، فها هى ذى "زٌغرٌد هونكة" تقول : 

"تعودنا أن نقٌس بمقٌاسٌن، فنحن الغربٌٌن حٌن نقٌم الحضارة الغربٌة ننظر بعٌن االعتبار إلى 

منهجها ولٌس إلى مصدرها، وحٌن نذكر الحضارة الغربٌة نقتصر على ما ٌنبع من الحضارتٌن 

عدا ذلك من المصادر األخرى، رغم األثر الذى خلفته الحضارة ااإلغرٌقٌة والرومانٌة ونهمل م

العربٌة اإلسبلمٌة فى إسبانٌا والذى شمـل جمٌـع المجاالت األدبٌة والعلمٌة، فقد كانت إحدى أكبر 

 (091م، 0391مراكز اإلشعاع فى أوروبا"                                     )زٌغرٌد هونكه، 

م( الذى ألف 0410_  0110"وخٌر دلٌل على هذا القول : أن اإلنكلٌزي دانٌٌل دٌفو )    

"روبنسون كروزو" قد عاش فى إسبانٌا مدة عامٌن، وكتب قصًصا صادقة الوصف والتحلٌل، 

تهتم بتصوٌر الحٌاة بدقة، لذلك نالت تلك القصص نجاحا كبًٌرا، ألنها كانت تخلق سحًرا خبلًبا، 

ا م، فبلقت شهرة واسعة جًدا، مم0403وقد نشر القسم األول من قصته "روبنسون كروزو" عام 
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                                                          شجعه على تتمة القصة.التى تبدو فٌها آثار تأثره بابن طفٌل وقصته "حى بن ٌقظان".                                                 

 ( 11م، 0333) لوثى لوبٌث بارلت، 

م ( فى غرناطة باألندلس، وقرأ أقسام الحكمة 0011للهجرة ) 211أما ابن طفٌل فقد ولد نحو     

 249على علماء غرناطة، وكان واسع العلم فى الفلك والرٌاضٌات والطب والشعر، وتوفى عام 

م فى مدٌنة مراكش، ودفن فٌها، وقد ترك عدًدا من المؤلفات التى فقد معظمها، ولم ٌبق  0092هـ

 منها سوى رواٌة "حى بن ٌقظان" وبعض األشعار المتفرقة.

 )ٌنظر للمقارنة فى الفصل الخامس من هذه الدراسة(                                       

 

 الفصل الرابع

 أثر أدب األطفال الغربى فى أدب األطفال العربى

هناك فترة استمرت قرونا   –منذ البداٌات األولى الهتمام المصرٌٌن بتسجٌل أدب األطفال      

طوٌلة لم ٌهتم فٌها شعب من الشعوب بهذه المهمة، حتى األمم التى أسهمت بشكل كبٌر فى 

التراث القصصى العالمى، كالهنود والفرس واإلغرٌق والعرب، حتى كلٌلة ودمنة وألف لٌلة 

لم ٌهتم أحد بهذا اللون حتى وصلنا إلى العصر الحدٌث   –ولٌلة اللذٌن لم ٌكتبا أصبلً لؤلطفال 

 الذى نهضت فٌه أوربا.

آواخر القرن السابع عشر؛  وأول ما كتب فى العصر الحديث من أدب لألطفال ظهر فى فرنسا    

فكانت بذلك أسبق األمم الحدٌثة إلى كتابة هذا اللون من األدب، وكانت هذه فترة استلهام أوربا 

الفنون والعلوم الشرقٌة والعربٌة خاصة، وظهر أثر الشرق فى األدب الفرنسى خاصة؛ حٌث 

 ظهرت فى آدابهم آثار أللف لٌلة ولٌلة التى وصلتهم عن طرٌق تركٌا.

مرحلة "جان جاك روسو" وآراؤه  -م09وفى النصف الثانى من القرن  -تأتى بعد ذلك    

 م.0415التربوٌة فى كتابه " إمٌل" عاما

الذى لم ٌذكر  -م ظهرت أول صحٌفة لؤلطفال، اهتم فٌها صاحبها0430  -0404بٌن عامى    

 بنشر القصص المنقولة من ببلد أخرى، بعًٌدا عن منهج روسو التربوى التوجٌهى. -اسمه

م لم تكن 04م، وحتى القرن 01كانوا ٌعرفون شًٌبا عن ألف لٌلة ولٌلة منذ القرن وفى إيطاليا    

الكتابة لؤلطفال مألوفة لدى األوربٌٌن حتى جاء "شارلز بٌرو" فكتب مجموعة من القصص 

لؤلطفال بأسلوب سهل، وسماها "حكاٌات أمى األوزة" وكان متخوًفا فى بادئ األمر من وضع 

اسمه علٌها؛ ولما ذاعت شهرتها، وزاد اإلقبال علٌها؛ ألف مجموعة ثانٌة أسماها "أقاصٌص 

وحكاٌات الزمان الماضى" ونسبها لنفسه هذه المرة، وكانت هذه البداٌات الحقٌقٌة ألدب األطفال 

 فى أوربا؛ حٌث سعت ألمانٌا وإنجلترا إلى ترجمتها، وقادت أدباءها إلى هذا اللون من األدب.   

بدأ االهتمام بحاجة الطفل إلى األدب الرومانسى الذى ٌضىء قلبه بالتسلٌة،  وفى إنجلترا    

م صاحب 0414  -0401وٌوقظ عقله بالخٌال، وٌقترن بدء هذا االهتمام باسم "جون نٌو برى"
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المكتبة الشهٌرة باسمه، والنى خصصها لكتب األطفال؛ حٌث استعان بفرٌق كبٌر من كتاب 

 القصة فى عصره؛ لٌؤلفوا قصًصا لؤلطفال مثل : روبنسون كروزو، ورحبلت جالٌفر.

كتاب صغٌر تضم القصص واألساطٌر  511وأخرج "جون نٌو برى" من هذه النوعٌة نحو   

والخرافات والحكاٌات الشعبٌة وغٌرها مما ٌسعد األطفال؛ مما أكسب"بٌرى" لقب األب ألدب 

 األطفال فى اللغة اإلنجلٌزٌة، وتبله كتاب كثٌرون.

بدأت طلٌعة أدب األطفال على ٌد "موزوٌس" بداٌة القرن التاسع عشر، ثم وفى ألمانيا    

 م بكتابهما : حكاٌات األطفال والبٌوت.0905"ٌعقوب وولٌم جرٌم" 

م 0942-0902ظهر رابد أدب األطفال فى أوربا "هانز كرٌستٌان أندرسون" فى الدانمارك    

إلى عالم الشهرة  -أبوه كان صانع أحذٌة -الذى انتشلته موهبته فى الكتابة لؤلطفال من عالم الفقر

 والثراء، وتتمٌز أساطٌره بفكرته اإلنسانٌة التى تقدس الطبٌعة والحٌاة.

ظهرت حكاٌات معبرة عن عاداتهم وتقالٌدهم المحلٌة، وجذب مجال أدب األطفال فى روسيا    

شاعرهم العظٌم "بوكشٌن" والعبقرى "تولستوى" وكذلك دعا "مكسٌم جوركى" إلى التخصص 

فى أدب األطفال، تلك الدعوة التى استجاب لها الشاعر الكبٌر"ماٌاكوفسكى" وألف دٌواًنا 

 لؤلطفال.

 أدب األطفال فى الواليات المتحدة

من المعروف أن الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة اكتشفت فى أواخر القرن الخامس عشر؛ لذا     

ٌمكن الزعم بأنها خالٌة من التقالٌد األدبٌة ولٌس لها تارٌخ أدبى حافل كما هى الحال فى الوطن 

العربى أو فى أوروبا أو حتى فى إفرٌقٌة، بل إنها كانت تستمد دابًما من الدول األخرى التً 

سبقتها فى هذا المضمار، وقد انتعش أدب األطفال فٌها، فى السنوات األخٌرة، ألنه حصٌلة آداب 

األمم األخرى، تضاف إلٌها االستعانة بأحدث وسابل االتصال. وقد برعت الوالٌات المتحدة 

األمرٌكٌة فى استغبلل رؤوس األموال وتطوٌر الوسابل السمعٌة البصرٌة، واالستعانة بأحدث 

اً فى إنتاج األشرطة  ًٌ منجزات التربٌة وعلم النفس والفن الصناعى؛ لذا ٌجد المرء فٌها تقدًما جل

خارجها، وإخراًجا متقًنا للمجموعات  ، وفىالمسموعة والمربٌة التى تبث فى داخل الببلد نفسها

المصورة )اآللبومات( وللمسلسبلت المربٌة،واهتماًما كبًٌرا بالصورة )على حساب النص أحٌاًنا( 

إلى درجة جعلت الصورة والحركٌة تسموان على النص وتسٌطران علٌه، مما ٌثٌر الفرح 

والدهشة عند الصغار، وٌبرز لذة الكشف، وٌروى الخٌال،  وبسبب وفرة رؤوس األموال قامت 

حركة اقتباس واسعة من اللغات األخرى وتوظٌف الرسامٌن والفنانٌن والكتاب والفنٌٌن. أراد 

األمرٌكٌون بذلك التركٌز على المكتوب والشفهى على نطاق واسع فً مجال أدب األطفال، 

ساعة »وحاولوا الجمع بٌن نشاطهم فى هذا المجال والحوافز التربوٌة، فأوجدوا ما ٌعرف باسم 

، بتحرٌض من الكاتبة القصصٌة المعروفة "ساراكون «درس القصة»أو «  القصة

هذه جزًءا من العلم الرسمى «  ساعة القصة»وقد أصبحت   .Sara Cone Bryant"برٌانت
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 فى المدارس والمكتبات الخاصة باألطفال.

ولقد وصل أدب األطفال فى أمرٌكا مداه رغم تأخرها فى ولوج هذا المٌدان، وبلغ عدد    

الناشرٌن لكتب األطفال ماٌزٌد على عشرة آالف، وبلغت نسبة توزٌع بعض هذه الكتب خمسة 

 (                         21م، 0330مبلٌٌن نسخة.                                                    )على الحدٌدى، 

وفى آواخر القرن العشرٌن، وبداٌة القرن الحادى والعشرٌن؛ انطلق أدب األطفال إلى عصره   

 الذهبى فى جمٌع أنحاء العالم. 

 تأثير أدب األطفال الغربى فى األدب العربى :

صاحبة كلٌلة ودمنة،   –لم ٌكن ٌدر العرب، ولم ٌكن ٌدر"الفونتٌن" أن أعظم شعراء العربٌة     

سوف ٌفتن بحكاٌاته، وٌجعل هدفه الربٌسى أن ٌعٌد صٌاغة تلك الحكاٌات شعًرا  -وألف لٌلة ولٌلة

ا؛ ٌمتع النشء العربى، وٌبدأ به أولى صفحات أدب األطفال فى العالم العربى. ًٌ  عرب

وبذلك ٌتحول الهدف األول لحكاٌات كلٌلة ودمنة من محاربة ذوى النفوذ عن طرٌق الرمز إلى     

هدف جمالى فنى تذوقى فى المقام األول لدى كل من : الفونتٌن، ثم محمد عثمان جبلل، ثم أمٌر 

الشعراء أحمد شوقى، هذا الهدف الذى أشار إلٌه شوقى صراحة فى مقدمة الطبعة األولى 

هللا ألجعل لؤلطفال المصرٌٌن ى وأنا أستبشر لذلك وأتمنى لو وفقنم بقوله "0939للشوقٌات عام

منظومات قرٌبة المتناول ٌأخذون الحكمة واألدب ، مثلما جعل الشعراء لؤلطفال فى الببلد المتمدنة

من خبللها على قدرعقولهم، وهنا الٌسعنى إال الثناء على صدٌقى خلٌل مطران صاحب المنن 

على األدب المؤلف بٌن أسلوب اإلفرنج فى نظم الشعر، وبٌن نهج العرب، والمأمول أننا نتعاون 

 ( 0م، ط0939على إٌجاد شعر لؤلطفال والنساء"                          )الشوقٌات، 

 

 وقبل شوقى يمكن تتبع مراحل التأثر العربى باألداب الغربية فيما يلى :

فى عهد محمد على بداٌة القرن التاسع عشر أرسلت البعثات للخارج، واطلع إمام البعثة  -0

م( على الثقافة الفرنسٌة، وعرف أسباب تقدم تلك 0941 -م0910المصرٌة رفاعة الطهطاوى)

الببلد التى اهتمت بالطفولة وعالمها، وعندما عاد إلى مصر ألف كتابه "المرشد األمٌن فى تربٌة 

 م، الذى ٌشكل لوًنا من ألوان أدب األطفال التربوى.0941البنات والبنٌن" عام

وبعد ذلك بقلٌل ٌبرز فى الساحة المصرٌة واحد من الرواد األوابل الذٌن اهتموا بأدب  -5

م( الذى أسس لشعر األطفال 0939 -م0959األطفال الشعرى، هو الشاعر محمد عثمان جبلل)

لقد كان محمد عثمان جبلل رابًدا فى حٌاتنا األدبٌة، وصاحب موهبة حقٌقٌة أسست فى مصر، 

وترك للتراث الشعرى العربى كتابه :  -خاصة فى مجال أدب األطفال  –لؤلجٌال التى لحقت به 

م الذى تأثر فٌه بقراءاته لبلفونتٌن، ولكنه أبرز فٌه 0930العٌون الٌواقظ فى األمثال والمواعظ

 الروح المصرٌة، والشخصٌة المصرٌة، فلم ٌكن ناقبلً، وإنما ممصًرا ومبدًعا.

م للشعراء العرب للكتابة لؤلطفال وٌتحول 0939ثم تأتى دعوة أمٌر الشعراء أحمد شوقى عام  -1
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الهدف األول لشعر األطفال على ٌدٌه من محاربة ذوى النفوذ عن طرٌق الرمز إلى هدف جمالى 

فنى تذوقى فى المقام األول، هذا الهدف الذى أشار إلٌه شوقى صراحة فى مقدمة الطبعة األولى 

هللا ألجعل ألطفال المصرٌٌن ى وأنا أستبشر لذلك وأتمنى لو وفقنم بقوله " 0939للشوقٌات عام

منظومات قرٌبة المتناول ٌأخذون الحكمة واألدب ، مثلما جعل الشعراء لؤلطفال فً الببلد المتمدنة

من خبللها على قدر عقولهم، وهنا الٌسعنى إال الثناء على صدٌقى خلٌل مطران صاحب المنن 

بالفونتين ، وٌعترف صراحة بتأثره أسلوب اإلفرنج فى نظم الشعرعلى األدب المؤلف بٌن 

 الشاعر الفرنسى العظيم.

م ٌبدأ فى مصر عهد جدٌد لعمالقة أدب األطفال القصصى؛ بداٌة من الرابد 0934فى العام -4

العظٌم كامل كٌبلنى، ومروًرا بأبناء جٌله أمثال محمد سعٌد العرٌان، ومحمد عطٌة اإلبراشى 

حٌث عزم كٌبلنى علً دراسة األدب العربً، واإلنجلٌزي، والفرنسً فحصل على  وغٌرهم،

اإلنجلٌزٌة، وكان أثناء دراسته بالجامعة قد قرر فً نفس الوقت ة لٌسانس اآلداب قسم اللغ

االلتحاق بمدرسة "دانتً" لدراسة األدب اإلٌطالى، واطلع على األدب اإلنجلٌزى، والفرنسى، 

 واإلٌطالى، وتأثر بها جمًٌعا، وأضاف الكثٌر من إبداعه الخاص.

 

 

 الفصل الخامس

 دراسة مقارنة  

فى هذا الفصل ٌقدم الباحث نموذجٌن أحدهما مصرى محلى، واآلخر عالمى؛ لتعرف عبلقة   

التأثٌر والتأثر بٌن ألوان أدب الطفل المختلفة، واتجاه تلك العبلقة، ودور التتبع التارٌخى فى 

تحدٌد نوع التأثٌر المتبادل بٌن اآلداب المختلفة، مع ضرورة الوعى بأن تناول العبلقة بٌن 

النصوص المختلفة فى أطرها وحدودها الجغرافٌة هو ما ٌطلق علٌه مصطلح المقارنة، وأما 

تناول العبلقة بٌن نصوص تنتمى لبٌبة جغرافٌة واحدة فٌسمى موازنة؛ ولذلك ٌمكن أن ٌطلق 

على دراسة العبلقة بٌن شوقى وعثمان جبلل بأنها موازنة على الرغم من اختبلف الحقبة 

ا. ًٌ ا وعالم ًٌ  التارٌخٌة بٌن الشاعرٌن، اللذٌن تأثرا بمؤثرات واحدة عرب

 بين شوقى ومحمد عثمان جالل : -أوالا 

 ٌعلن شوقى صراحة تأثره بـ "الفونتٌن" وال ٌذكر شًٌبا عن تراثه الشرقى، أو اإلسبلمى،    

أو العربى، أو المصرى؛ فشوقى هو أحد أعمدة مدرسة اإلحٌاء والبعث فى الشعر العربى بعد 

 البارودى وأحمد محرم، وهو الموهوب، والقارئ للتراث، فكٌف تجاهل كل ذلك؟

ا وشعراء -وكيف تجاهل الجهود العربية      فى مجال أدب األطفال؟   -كتبا

* فقد تجاهل من التراث العربى "كلٌلة ودمنة" الذى قرأه أستاذه فى هذا المسلك "الفونتٌن" فلٌس 

معقوالً أن ٌذهب شاعر بحجم شوقى ومكانته إلى "الفونتٌن" قبل كلٌلة ودمنة، وألف لٌلة ولٌلة، 
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وهما من أصول تراثه الذى ٌجرى فى عروقه، وهو واحد من رواد مدرسة اإلحٌاء والبعث فى 

 الشعر العربى عامة.

* كما أن شوقى تجاهل واحًدا من أشهر شعراء القرن التاسع عشر فى مصر، وهو الشاعر محمد 

عثمان جبلل؛ الذى سبق شوقى إلى قراءة "الفونتٌن" وتعرٌبه فى "العٌون الٌواقظ فى األمثال 

 والمواعظ" وهو كتاب حوى مابتى قصة وحكاٌة، روٌت على لسان الحٌوان.

* لماذا تجاهل شوقى سبق محمد عثمان جبلل إلى ترجمة "فابٌوالت الفونتٌن" ولماذا لم ٌشر إلى 

 تأثره بكلٌلة ودمنة، أو حتى قراءته له، وقد أشار الفونتٌن نفسه إلى تأثره به؟

ٌجٌب على هذا السؤال الدكتور أنس داود بإجابة قد ال تقنع الباحث المنصف، فٌقول : لٌس من 

 جمٌع آثار التراث العربى.  -فى بواكٌر حٌاته -الضرورى أن ٌقرأ كل شاعر عربى

حتى إصدار   –* ونرد فنقول : إن هذا األمر ال ٌعقل مع شوقى، وأنه لٌس من المعقول أال ٌكون

قد اطلع على كلٌلة ودمنة أو ألف لٌلة ولٌلة، أو اطلع علٌهما   –دٌوانه بما فٌه من شعر األطفال

اطبلًعا عابًرا؛ لم ٌثر حساسٌته الشعرٌة، كٌف ٌعقل ذلك؟ ولماذا استثارت خرافات الفونتٌن 

 حساسٌته، وهى المستلهمة من التراث العربى والشرقى؟ أم أن زامر الحى ال ٌطرب؟

أقصى ما قدر له من كمال فنى،  -أدب األطفال  –* صحٌح أن "الفونتٌن" بلغ بهذا اللون األدبى

ولكن ذلك بسبب ما مر به من خبرة واطبلع على تراث عرٌق من أدب المبلحم والمسرحٌات، 

إلى جانب أن بداٌات أى فن تتسم غالًبا بالنقص، وٌعوذها النضوج؛ مما ٌجعل تفوق البلحق على 

 السابق أمًرا متوقًعا؛ ألنه استفاد منه وأضاف.

من هنا جاء تفوق "الفونتٌن" فى تصوٌره الفنى، ورسم شخصٌاته وتطوٌرها بحسب الحدث، فى 

 شكل درامى، وتشكٌل فنى بدٌع.

* غلبت على محمد عثمان جبلل الروح المصرٌة ببساطتها؛ "ولذلك أسهمت العامٌة جنًبا إلى 

جنب مع الفصحى فى التعبٌر عن هذه الروح؛ ولذلك عندما ترجم عثمان جبلل "الفونتٌن" كانت 

ترجمته حرة، لم تتقٌد باألصل؛ ٌمصر فٌها، أو ٌجعلها تجرى فى بلد عربى، أو ٌضفى علٌها 

ا ٌقتبسه من القرآن الكرٌم والحدٌث الشرٌف؛ وكان من الطبٌعى أن ٌتخطى شوقى  ًٌ طابًعا دٌن

               عثمان جبلل إلى "الفونتٌن" مباشرة؛ لتلتقى قدرتان على نفس الدرجة من الكفاءة واإلبداع".                                         

 (55م، 0331)أنس داود،

* لقد كان محمد عثمان جبلل رابًدا فٌما ترجم وألف من شعر لؤلطفال، وصاحب موهبة حقٌقٌة 

حتى لو لم ٌذكره شوقى، وحتى  -خاصة فى مجال أدب األطفال  –أسست لؤلجٌال التى لحقت به 

لو سبح واضعوا المناهج التعلٌمٌة مع التٌار، والذوا مسرعٌن إلى شعر شوقى لشهرته، ولم 

ٌكلفوا أنفسهم عناء البحث فى روابع محمد عثمان جبلل؛ التى ال تقل أهمٌة وروعة عما أبدعه 

 أمٌر الشعراء شوقى.

*"ربما ٌكون السبب فى تجاهل شوقى لتراثه العربى أنه أراد أن ٌربط عبقرٌته بعبقرٌة كبار 
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ا عند طابفة من أدباء العربٌة على مدار  ًٌ المبدعٌن فى العالم الغربى؛ فما زال هذا النزوع مستشر

عصورنا األدبٌة، إلى جانب ما فى حكاٌات "الفونتٌن" من فتنة لقرابها بسبب هذا اإلبداع الفنى 

 (12م، 0331الرابع فى تشكٌله الجمالى"                            )أنس داود، 

*فإذا عدنا إلى محمد عثمان جبلل نجد أنه أراد أن ٌقرب، وٌمصر حكاٌات "الفونتٌن" وٌدخل 

الروح الشعبٌة علٌها؛ لكن األٌام ضنت على أعماله بالشهرة التى منحتها لحكاٌات شوقى، 

 صاحب الحظ والحظوة والموهبة فى تارٌخ الشعر العربى.

*على أن الباحث ال ٌجد مبرًرا لكل من انحاز إلى رٌادة شوقى لشعر األطفال مثل : األستاذ 

عبدالتواب ٌوسف، ود. محمد الحدٌدى، ود.أنس داود، وربما ٌلتمس العذر للشاعر أحمد سوٌلم 

فى غضبه إزاء تجاهل جهود محمد عثمان جبلل وأسبقٌته فى ولوج عالم أدب األطفال، وتصدٌر 

شوقى لرٌادة شعر األطفال، ولكى تبدو الموازنة أقرب إلى اإلنصاف ٌمكن عرض نصٌن 

للشاعرٌن، وهما فى موضوع واحد، لٌتبٌن للقارئ كٌف تناول كل منهما هذا الموضوع شكبلً 

 ومضموًنا، وكذلك السمات الفنٌة واإلٌقاعٌة لكل نص :

 

 

ا  مقارنة بين حى بن يقظان وروبنسون كروزو :   -ثانيا

  حى بن يقظان : -8

 هناك رواٌتان لنشأة حى بن ٌقظان نستعرض إحداهما، وهى األقرب إلى التصدٌق :      

كان هناك ملك عظٌم منع أخته من الزواج، ألنه لم ٌجد من الرجال من هو كفؤ لها، لذلك "   

تزوجت سًرا من رجل ٌدعى "ٌقظان" فأنجبت طفبل أسمته حى ووضعته فى  تابوت، وقذفته فى 

الٌم قابلة: "اللهم إنك خلقت هذا الطفل ولم ٌكن شٌبا مذكورا، ورزقته فى ظلمات األحشاء، 

وتكفلت به حتى تم واستوى، وأنا قد سلمته إلى لطفك، ورجوت له فضلك، خوًفا من هذا الملك 

 الغشوم الجبار العنٌد، فكن له، وال تسلوه، ٌا أرحم الراحمٌن"

  : مالحظات حول "حى بن يقظان"

نجد فى هذه الرواٌة لنشأة حى مبلمح واقعٌة، فخوف األم على ولٌدها من الموت قد ٌدفعها      

إلى قذفه فى البحر، فتسلمه إلى مصٌر مجهول خوًفا علٌه من موت محقق، كما نجد فٌها التأثر 

الواضح بقصة موسى علٌه السبلم حٌنما قذفت به أمه فى الٌم خوًفا علٌه من أن ٌقتله فرعون، 

 (      00)سورة القصص:               وأوصت به أخته، "فبصرت به عن جنب وهم ال ٌشعرون"

تعد قصة "حى بن ٌقظان من أهم القصص التى ظهرت فى العصور الوسطى، فى نظر كثٌر     

 .من النقاد، فهى رابدة فى فن القص، إلى جانب ألف لٌلة ولٌلة 

  : المؤثرات اإلسالمية

ٌبلحظ تأثر ابن طفٌل بالحدث القرآنى، حٌن حدثنا عن خوف أم )حى(، فى الرواٌة الواقعٌة     
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لنشأته من الملك فتقذف به فى الٌم، بعد أن تضعه فى تابوت، وهذا ما نجده فى سورة القصص  

خفت علٌه فألقٌه فى الٌم وال تخافى وال تحزنى إنا راّدوه ا "وأوحٌنا إلى أم موسى أن أرضعٌه فإذ

 (4إلٌك وجاعلوه من المرسلٌن"                                            )سورة القصص : 

وبما أن قصة )حى بن ٌقظان( قصة رابدة فى العصور الوسطى لذلك من البدٌهى أن تؤثر      

فى تلك القصص البلحقة التى ظهرت فى أوروبا، كما أثرت قصص ألف لٌلة ولٌلة، ومن نماذج 

 هذا التأثر ما نجده فى قصة "روبنسون كروزو" لدانٌٌل دٌفو.

   : روبنسون كروزو -2

ٌبدو روبنسون كروزو شاًبا فى العشرٌن من عمره، أحبلمه أحبلم الشباب فى السفر      

والمغامرة، ٌستأذن والدٌه فى السفر عبر البحار، لٌحقق أحبلمه، لكن والدٌه ٌرفضان الموافقة 

على هذه الفكرة حرًصا على حٌاته، فٌعصى أوامرهما، لٌحقق رغبته فى المغامرة والسفر، لذلك 

   نجد والده غاضًبا علٌه، وٌدعو هللا أن ٌضع فى طرٌق ابنه المتاعب.

عبل حٌن ٌسافر روبنسون ٌصادف أهواالً كثٌرة، كان آخرها تحطم السفٌنة، وغرق جمٌع وف   

ركابها، ماعدا روبنسون، وبعد أن ٌجتاز أهواالً كثٌرة ٌجد نفسه فى جزٌرة نابٌة، بعد فترة من 

الزمن ٌلتقى روبنسون بإنسان أسٌر، استطاع أن ٌهرب من أكلة لحوم البشر، فٌسمٌه )جمعة( 

   وٌتخذه مساعًدا له فى عمله.

عاش روبنسون فى الجزٌرة مدة ثمان وعشرٌن سنة، إلى أن أتت مصادفة سفٌنة، ٌرحل على    

متنها إلى بلده، بعد أن ٌخوض صراًعا مع رجال ثابرٌن على ربانها، وهكذا الحقته المتاعب 

 . حتى آخر مراحل سفره

 :  المقارنة بين "حى بن يقظان" و "روبنسون كروزو" 

م( إذن 0092م، وسنة وفاة ابن طفٌل )0410توفً مؤلف " روبنسون كروزو" دانٌٌل دٌفو  -0 

 مؤلف "حً بن ٌقظان" قد عاش قبل دٌفو بحوالى خمسمابة سنة. 

ا. -5  ًٌ    كبل الكاتبٌن قد عاش فى إسبانٌا فترة من حٌاته، لذلك كان تأثر دٌفو بابن طفٌل أمًرا طبٌع

 الفضاء المكانى لكبل الرواٌتٌن به تشابه كبٌر، وكأنه فضاء واحد تقرًٌبا)جزٌرة نابٌة(    -1

 تركٌز القصتٌن على شخصٌة ربٌسٌة واحدة، تعٌش ظروًفا متشابهة )العزلة، البدابٌة( -0

تأتى إلى   -آسال، جمعة -طاربة  كذلك تبدو الشخصٌة الثانوٌة، فى كبل القصتٌن، شخصٌة -2

 الجزٌرة بعد استقرار الشخصٌة الربٌسٌة.    

كبل القصتٌن فٌهما الغاٌة التعلٌمٌة؛ فابن طفٌل ٌرٌد أن ٌدلل على وجود هللا باستخدام العقل  -1 

ا، ٌصل إلى اإلٌمان عن طرٌق استخدام العقل أوال ثم ، والحدس ًٌ لذلك جعل من )حى( إنساًنا بداب

 -الذي ٌعشق المغامرة والسفر -الحدس بالقلب، أما دانٌٌل دٌفو : فإنه ٌتوجه إلى الشباب

بالنصٌحة، طالًبا إلٌهم النظر إلى ما آل إلٌه حال روبنسون حٌن لم ٌستمع إلى رغبة والدٌه فى 

 عدم السفر.  
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ٌبلحظ وجود مؤثر إسبلمى آخر فى قصة "روبنسون كروزو" وهو ألف لٌلة ولٌلة، إذ البد   -4

( فقد توفى 0404_  0400أن دٌفو قد اطلع على ترجمة ألف لٌلة ولٌلة التى ظهرت بٌن عامى )

   (0410دٌفو )

ٌبلحظ المرء أن معاناة روبنسون تشبه معاناة السندباد البحرى، خاصة فى بداٌة الرحلة   -9

ا دون سابر الركاب، فعاش فى جزٌرة نابٌة وحًٌدا، ًٌ   البحرٌة، حٌث تحطمت السفٌنة وبقى ح

وبذلك لم ٌكتف دانٌٌل دٌفو بالتأثر بقصة "حى بن ٌقظان" وإنما تعددت مجاالت تأثره، لٌتجاوز 

   ذلك التأثر إلى اإلبداع، الذى ٌنطلق من خصوصٌته التى تنبع من معاناته الذاتٌة وخصابص أمته.
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 محمد عثمان جالل : الثعلب والعنب

 م8181 -م8181

 أحمد شوقى : الثعلب والديك

 م8898 - 8181

  

 حكاية عن ثعمب قد مر تحـت العنب 

 وشاىد العنقود فى لون كمـون الذىب

 وغيره فى جنبو أسـود مثل الرطـب

 والجوع قد أودى بو بعد أذان المغرب

 فيم يبغى أكمـة منـو ولـو بالتعـب

 عالج ما أمكنـو يطمـع فوق الخشـب

 فراح مثـمما أتى وجوفـو فى ليـب

 وقـال ىذا حصـرم رأيتو فى حـمب

 قال لو القطف انطمق يا ثعمب بن ثعمب

 طول لسان فى الفضا وقصر فى الذنب

  

  

  

 برز الثعـمـب يـوًمـا فى ثياب الواعـظينا

 ومشى فى األرض ييدى ويسب المـاكـرينـا

 ويقـول الحمـد لـمـو إلـو العـالـميـنـا

 يا عبـاد اهلل تـوبــوا فيو كيـف التائـبينا

 وازىدوا فى الطـير إن العيش عيش الزاىدينا

 واطمبوا الديـك يـؤذن لصـالة الصبح فـينا

 فأتى الديـك رسـول من إمـام النـاسكـينا

 عرض األمر عميــو وىـو يرجـو أن يمينا

 فأجاب الديـك عـذًرا يا أضـل الميـتديـنا

 بمـغ الثعمـب عنـى عن جدودى الصالحـينا

 عن ذوى التيجان ممن دخـل البطـن المعـينا

 أنيـم قالـوا وخير القـول قـول العارفـينا

 مخطـئ من ظـن يـوًما أن لمثعمـب ديـنا
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