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امللخص:
اجــا يف الدراســات األدبيــة والنقديــة ،ومل ختــل ســاحة
وجـ ْ
ـدت نظريــة التلقــي رو ً
أدب األطفــال مــن ســر ألبعــاد عمليــة التلقــي عنــد الطفــل يف أثنــاء اســتقباله
لنصــوص األدب ،متخــذة يف معظمهــا طابــع التطبيــق علــى فنــون األدب املوجهــة
إىل الطفــل؛ إال أن املنجــز النقــدي الي ـزال حباجــة إىل الدراســات النقديــة النظريــة
الــي تُعــى ابلوقــوف علــى أبعــاد نظريــة مجاليــة التلقــي لتأســيس مقــارابت نظريــة هلــا يف
أدب األطفــال ،متتــاح األصــول ذاهتــا واملفاهيــم عينهــا الــي تعتمدهــا يف األدب املوجــه
للكبــار بعــد أن تطوعهــا لتتــاءم مــع خصوصيــة أدب الطفــل.
مــن هنــا كان التوجــه إىل إعــداد هــذه الدراســة املعنونــة ب ـ ــ« :حنــو أفــق تلـ ٍـق يف
أدب األطفــال دراســة نقديــة يف أســس نظريــة التلقــي عنــد ايوس» الــي اعتــدت
بنظريــة التلقــي عنــد الناقــد (هانــز روبــرت ايوس) يف تفســره جلماليــة عمليــة التلقــي،
ـدت يف إجيــاد مقــارابت بينهــا وبــن عمليــة تلقــي الطفــل واســتقباله لنصــوص
وقــد جهـ ُ
األدب ،من خالل وضع خمطط للعناصر املشكلة ألفق االنتظار يف أدب األطفال
قائمــا بذاتــه
ومناقشــتها يف ظــل متطلبــات أدب األطفــال وخصوصيتــه بوصفــه فنًــا ً
يســر جنبًــا إىل جنــب مــع أدب الكبــار؛ معتمــدة يف ذلــك علــى املنهــج الوصفــي
القائــم علــى أدوات منهــج نظريــة التلقــي عنــد ايوس وأسســها ،ومــن َثّ تطبيقهــا علــى
عمليــة تلقــي الطفــل لــأدب املوجــه إليــه.
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وال أزعم أين استوفيت درجات الكمال أو سبقت غريي فيما قدمته يف هذه
الدراســة ،إال أنــي حاولــت أن أضــع ألدب الطفــل مرتكـ ًـزا يف الدراســات النقديــة
النظريــة أمـ ًـا يف تطويــر جمــاالت البحــوث النقديــة ذات الصلــة أبدب األطفــال.
الكلمــات املفتاحيــة :أدب األطفــال -نظريــة التلقــي -أفــق التلقــي -أفــق
التلقــي يف أدب األطفــال -ايوس.
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Towards Horizons of Reception in Children’s
Literature
A Critical Study on the Foundations of Jauss’s
Reception Theory

Abstract:
Reception theory was popular in both critical and literary
studies. The children’s literary scene, in particular, aimed to
understand the different dimensions in children’s reception
of literary texts. Thus, it mostly relied heavily on literary
applications targeted towards children.
However, the critical body of works are still in need of
theoretical critical studies that focus on the dimensions of
the aesthetic of reception theory to establish a theoretical
approach in children’s literature. For analyzing children’s
literature, the same process and concepts used in analyzing
adults’ literature are applied, although special consideration
is taken on account of the suitability and relevance to
children’s literature.
Therefore, this study titled with “Towards Horizons of
Reception in Children’s Literature- A critical study in the
Fundamental Principles in Jauss’s Reception Theory” The
study was based on Jauss’s reception theory (Robert Hans
Jauss) in his interpretation of the aesthetic of reception.
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I have made a sincere effort to find common ground
between this theory, and the process of children’s reception
of literary texts; I have tried to achieve this through mapping
the constituting elements of the Horizon of Expectation in
children’s literature, and discuss them within the context of
said literature and its traits, as a standing independent art that
is on equal footing with adults’ literature; I have attempted to
do this by using a descriptive approach that is based induction
of the reception theory terminology.
In closing, I dare not say that I have provided an unprecedent study that none before me have. However, I have tried
to present a foundation to children’s literature for theoretical
critical studies in an effort to develop relevant critical researches.
Key words: children’s literature, reception theory, horizon
of expectation, reception theory in children’s literature, Jauss.
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املقدمة:
ـدرا مــن مصــادر املعرفــة اإلنســانية العامــة ،فهــو جتســيد
يعــد أدب األطفــال مصـ ً
فــي للثقافــة ،وال خيتلــف عــن أدب الكبــار إال يف متكنــه مــن تطويــع التجســيدات
اخلياليــة والفنيــة حلاجــات األطفــال وقدراهتــم ،فبالقــدر الــذي يزخــر بــه املنجــز النقــدي
مــن نظـرايت وأتويــات البــد ألدب األطفــال أن ميتــاح منــه ابملقــدار ذاتــه مــا ميكنــه
مــن حتقيــق غاايتــه ،وأتصيــل مفاهيمــه وأدواتــه اإلجرائيــة الــي تتوافــق مــع خصوصيتــه
يف اإلبــداع والتأليــف.
فرصــا عديــدة جيــاري
ويتيــح أدب األطفــال للناقــد األديب يف العصــر احلديــث ً
فيهــا األدب العــام يف نقــوده ومعايــره ،ومــن ضمنهــا «نظريــة مجاليــة التلقــي» الــي
أولــت اهتمامهــا ابملتلقــي ،بعــد أن امتــدت ســطوة األديــب والنــص حــى ســيطرا علــى
ميــدان النقــد أمـ ًـدا طويـ ًـا وغــدا معهمــا دور املتلقــي منســيًا أو هامشــيًا.

ويف الســنوات األخــرة اجتهــت اجلهــود علــى مســتوى الدراســات والبحــوث إىل
ســر أبعــاد عمليــة التلقــي عنــد الطفــل يف أثنــاء تلقيــه أو اســتقباله نصــوص أدب
الطفــل ،سـواء التحريــري منهــا أو املرئــي أو املســموع ،لتقــف مبحــاذاة الدراســات الــي
عنيــت ابلكشــف عــن اس ـراتيجية التلقــي يف اإلبــداع املوجهــة للراشــدين ،غــر أهنــا
أولــت اهتمامهــا وعنايتهــا الكــرى مبســرح األطفــال؛ وذلــك لســهولة رصــد تفاعــل
الطفــل وردود أفعالــه أثنــاء العــرض املباشــر ،ومنهــا علــى ســبيل التمثيــل:
 التلقي الدرامي لدى األطفال( ،لطارق علي سعد). املســرح املوجــه للطفــل اجلزائــري مــن منظــور نظريــة التلقــي ،رســالة دكتــوراه( ،لكــرميابلقاسي).
 املسافة اجلمالية يف مسرح الطفل( ،حلبيب ظاهر).		
العدد الرابع والعشرون (محرم  ١٤٤١هـ  -سبتمبر  ٢٠١٩م)
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 مجاليــات التلقــي يف مســرح األطفــال :دراســة تطبيقيــة علــى مســرحية الطائــراألزرق أتليــف( :موريــس ميرتلنــك)( ،حلســام حممــد عطــا).
 الطفولة بني االبداع والتلقي( ،هلاين درويش).والي ـزال املنجــز يف جمــال دراســات عمليــات التلقــي يف أدب األطفــال حباجــة
إىل دراســات تنظرييــة تقنــن ملثــل هــذه التوظيفــات واملقــارابت ،وترســخ مكانــة أدب
األطفــال وموضعــه يف ميــدان النقــد األديب ،مــع اعتبــار اخلصوصيــة الــي يتمتــع هبــا
أدب األطفــال ومتيــزه عــن فنــون األدب الرئيســة املتمثلــة يف تطويــع مفاهيــم املنجــز
النقــدي ورؤاه ونظراتــه ملســتوى الطفولــة وهــو مــا يلــزم الباحــث واألديــب  -علــى حــد
إملامــا كافيًــا ابلتفسـرات النفســية والرتبويــة الــي تســاعد علــى
سـواء يف أدب األطفــال ً
تطويعــا ال خيــرج
تطويــع اجتاهــات النقــد وفنــون األدب وأســاليبه ملســتوى الطفولــة ً
الدراســات عــن مســار األدب ومجالياتــه؛ فيغرقهــا يف نظ ـرايت الرتبيــة وتفس ـراهتا.
وســتويل هــذه الدراســة املوســومة بـ ـ (حنــو أفــق تلـ ٍـق يف أدب األطفــال -دراســة
نقديــة يف أســس نظريــة التلقــي عنــد «ايوس») اهتمامهــا بنمــط تفاعــل الطفــل
مــع النــص يف عمليــة التلقــي مــن خــال الرتكيــز علــى اســتقراء مفهــوم أفــق االنتظــار
(عنــد هانــز روبــرت ايوس) إبجراءاتــه وأدواتــه ومــا يتعالــق بــه مــن مفاهيــم أخــرى
هنضــت علــى أساســها نظريــة مجاليــة التلقــي عنــده ،وذلــك مــن خــال توظيــف
مفهــوم أفــق االنتظــار يف عمليــة تلقــي الطفــل لنصــوص أدب األطفــال ،يف صــورة
مقاربــة نقديــة حمكومــة مبنظــور يســتقي عناصــره مــن خصوصيــة أدب األطفــال،
فالتقــاء طــريف املقاربــة -النظريــة عنــد ايوس والتلقــي يف أدب األطفــال -وتطابقهمــا
يف إعــاء شــأن القطــب الثالــث يف اإلبــداع -وهــو املتلقــي -ال يعــي التطابــق التــام
يف اإلج ـراءات واألدوات ،بــل سيســرفد أدب األطفــال عناصــر النظريــة بعمومهــا
ليوظفهــا مبــا يتســاوق مــع طبيعــة أدب األطفــال يف التأليــف والتلقــي؛ ممــا قــد يتطلــب
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ـان -االســتعانة أبدوات علــم نفــس الطفولــة لتفســر أبعــاد هــذه العالقــة ولبلــورة
أحيـ ًمفاهيــم خاصــة أبدب األطفــال تتســاير مــع املفاهيــم اإلجرائيــة لنظريــة مجاليــة التلقــي
عند ايوس؛ من أجل إنشــاء أدوات إجرائية تتناســب مع الطبيعة اجلمالية لنصوص
الطفــل األدبيــة.
وقد استلزمت خطة الدراسة مناقشة احملاور اآلتية:
عمليــة التلقــي وخصوصيــة أدب األطفــال ومــدى أمهيــة تطبيــق نظريــة التلقــي
علــى أدب األطفــال ،ومفهــوم أفــق االنتظــار عنــد «هانــز روبــرت ايوس» الــذي
ـرا مــن الدراســات الــي أجراهــا يف تفســر نظريتــه مجاليــة التلقــي ،مث
شــغل حيـ ًـزا كبـ ً
االنتقــال إىل تفســر أفــق االنتظــار يف أدب األطفــال مــن خــال حماولــة حتديــد
تعريــف هلــذا األفــق يف أدب األطفــال ،وحاولــت -بنــاء علــى هــذا التحديــد -أن
أضــع خمططًــا للعناصــر املشــكلة ألفــق االنتظــار يف أدب األطفــال ،ومتثلــت يف
أربعــة مســتوايت:
أوال :مستوايت املمارسة السابقة لعملية التلقي األديب.
اثنيا :الرصيد املعريف
اثلثا :االستعداد املرحلي
رابعا :اخلربة اجلمالية واخلربة احلياتية.
ولعالقــة أفــق االنتظــار بعــدة مفاهيــم إجرائيــة عنــد ايوس مــن مثــل :املســافة
اجلماليــة ومــا يرتتــب عليهــا مــن توافــق مــع أفــق االنتظــار أو ختييــب أو تغيــر ،جــرت
دراســتها وســر عالقتهــا أبدب األطفــال مــن خــال ثالثــة حمــاور :االســتجابة بــن
أفــق النــص وأفــق االنتظــار ،وخيبــة االنتظــار ،وعالقــة التغيــر (بنــاء أفــق جديــد).
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عملية التلقي وخصوصية أدب األطفال:
إن املقصــود مبفهــوم التلقــي الــذي يشــكل القطــب األخــر يف اثلــوث اإلبــداع
األديب املؤلــف مــن :األديــب والنــص واملتلقــي هو«تلقــي األدب أي العمليــة املناظــرة
إلبداعــه وكتابتــه وإنشــائه»((( ،وميكــن حتديــد املقصــود بتلقــي النــص أببســط صــورة
أبنه«:شــكل مــن أشــكال الفهــم والتــذوق والتفســر والتقييــم والتجــاوب ،وهــو هبــذا
املعىن ،فعل الزم لظهور النص ،وضامن الستمراريته؛ ألن عملية الكتابة تستوجب
غالبًــا عمليــة الق ـراءة والتلقــي»((( ،وهــذه العمليــة تنهــض علــى مبــدأ اإليصــال أو
اإلرســال ،أي :إيصــال الرســالة األدبيــة إىل املتلقــي ،ليمعــن النظــر فيهــا؛ ليظفــر بفهــم
أبعادهــا اجلماليــة ويــدرك املعــارف الــي تضمنتهــا «لذلــك فهــي تصــب اهتمامهــا علــى
نصــا مــا»((( .فهــذه
آليــة االســتجابة واألدوات الــي حيملهــا املتلقــي عندمــا يواجــه ً
العمليــة -أي التلقــي -مرحلــة اتليــة لإلرســال ومتممــة لــه ليباشــر بعــد ذلــك املتلقــي
األفعــال األخــرى :الفهــم والتــذوق والتفســر والتقييــم والتجــاوب.
وحــن حتــدث رائــد نظريــة مجاليــة التلقي(-هانــز روبــرت ايوس) -عــن طبيعــة
نظريتــه ومفاهيمهــا ،فهــو مل يعمــد إىل تفســر التلقــي مــن حيــث هــو عمليــة آليــة
يقصــد هبــا االســتقبال أو الفهــم والتجــاوب وحســب ،بــل ســعى إىل إرســاء نظريتــه
ـائدا يف عصــره ،إذ يقــول يف
علــى أســس مــن مقومــات اجلمــال املتباينــة عمــا كان سـ ً
مزدوجــا يشــمل االســتقبال
تفســره جلماليــة التلقــي« :يعــي مفهــوم التلقــي هنــا معــى
ً
معــا ،كمــا أن مفهــوم اجلماليــة هنــا يقطــع كل صلــة بعلــم
(أو التملــك) والتبــادل ً
اجلمــال وكــذا بفكــرة جوهــر الفــن القدميــة؛ ليحيــل بــدل ذلــك علــى هــذا الس ـؤال
املهمــل منــذ عهــد طويــل :كيــف نفهــم الفــن بتمرســنا بذاتنــا ،أي ابلدراســة التارخييــة
للممارســة اجلماليــة الــي أتســس عليهــا ،ضمــن ســرورة اإلنتــاج -التلقــي -التواصــل
كافــة جتليــات الفــن»((( ،فيــاوس ومــن معــه مــن أصحــاب نظريــة مجاليــة التلقــي
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يشــركون مــع املهتمــن بفعــل التلقــي يف عمومــه يف أهنــم ينطلقــون مــن عمليــة الفهــم
واإلدراك يف التعــرف علــى مجاليــة العمــل األديب أو تقييمــه ،جبعــل ردة فعلهــم جتــاه
النــص مــن :اســتقبال ،أو فهــم ،أو خالفــه بنيــة مــن بنيــات العمــل األديب نفســه؛
ليصبــح الفهــم عمليــة بنــاء للمعــى وإنتــاج لــه ،إال أن أصحــاب نظريــة مجاليــة التلقــي
يتجــاوزون غريهــم يف أن الفهــم املقصــود هنــا اليقنــع مبجــرد الكشــف عــن املعــى يف
النــص أو االنتهــاء عنــده.
وانطالقًــا مــن مســايرة أدب االطفــال لنظ ـرايت النقــد ومقوالتــه ،فإنــه ســيكون
لــه موضــع ال يســتهان بــه يف دائــرة التلقــي متأثـ ًـرا مبــا تنــاوش عمليــة التلقــي مــن
رؤى ونظـرات ،منهــا نظريــة مجاليــة التلقــي الــي أرســى مفاهيمهــا وأدواهتــا اإلجرائيــة
(هانــز روبــرت ايوس) رائــد مدرســة كونســتانز األملانيــة ومــن بعــده معاصــره وتلميــذه
(موفولفانــج أيــزر) وجمموعــة مــن النقــاد يف العصــر احلديــث ،بعــد أمــد طويــل قضتــه
الدراســات اجلماليــة يف العنايــة واالهتمــام ابملبــدع والنــص ،وهــذا االهتمــام يف منــاداة
املدرســة ابالنتقــال يف الدراســة مــن العالقــة بــن الكاتــب ونصــه إىل العالقــة بــن
القــارئ ونصــه يف العمليــة اإلبداعيــة ويف اعتدادهــا ابملتلقــي مرتكـًـزا لألحــكام واملعايــر
يف تقييــم اإلبــداع -ميثــل نقطــة االلتقــاء ابلنــوع األديب الــذي تتســاوق حتــت ظاللــه
النصــوص األدبيــة املوجهــة إىل الطفــل ،فيمــا يعــرف «أبدب األطفــال»؛ وعلــى
أساســه تنعقــد الوشــائج بــن نظريــة التلقــي وبــن أدب األطفــال انطالقًــا مــن الفكــرة
الرئيســة الــي هنــض عليهــا مبناهــا؛ إذ أن أدب األطفــال يــويل عنايتــه املتلقــي الطفــل
مهمــا تباينــت وســائل التواصــل مــع الطفــل :سـواء عــر الوســائط املكتوبــة ،أو املرئيــة،
أو املســموعة ،أو املباشــرة ،عناية تســرفد طبيعة هذا التلقي املرتبط بطبيعة األطفال
وخصوصيتهــم الفطريــة األصيلــة أو خرباهتــم اليســرة املكتســبة مــن بيئتهــم وجمتمعهــم،
أو متطلباهتــم واحتياجاهتــم خــال مراحــل منوهــم ومــا تشــغله مــن مــدى زمــي مــن
		
العدد الرابع والعشرون (محرم  ١٤٤١هـ  -سبتمبر  ٢٠١٩م)
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تطــور عمــر اإلنســان ،وهــؤالء األطفــال املتلقــون ميثلــون ســلطة قويــة ال يســتهان
هبــا يف مســار الكتابــة واإلنتــاج يف أدب األطفــال؛ ومــن هنــا جــاءت تســمية هــذا
أتسيســا علــى الــدور الــذي ميارســه املتلقــي الطفــل
النــوع األديب «أبدب األطفــال»
ً
يف عمليــة التلقــي ،وهــو التأســيس نفســه الــذي قامــت عليــه نظريــة مجاليــة التلقــي،
فكالمهــا جعــل املتلقــي يف دائــرة االهتمــام ومنحــه الســلطة والنفــوذ.
وأتيت املقاربــة بــن النظريــة اجلماليــة يف التلقــي والكتابــة اإلبداعيــة املوجهــة
للطفــل مــن اإلميــان أبنــه إذا اســتطاعت الدراســات النقديــة ســر أعمــاق عمليــة تلقــي
األطفــال لــأدب وفنونــه ،وكشــفت عــن مالحمهــا وإجراءاهتــا وعــن آفــاق تلقــي الطفــل
وتوقعــه -ســاعد ذلــك يف إنتــاج أدب أطفــال متطــور يتجــاوز املأمــول منــه ،ويفتــح
األب ـواب حنــو أمنــاط جديــدة ترتقــي بذائقــة الطفــل األدبيــة والفنيــة ،إذ إن للطفــل
املتلقــي ســطوة ابلغــة أتيت ممــا يضفيــه مــن خصوصيــة علــى عمليــة التلقــي والق ـراءة،
الزمــا أن
ـاوب مــن قبــل الطفــل كان ً
فحــى جيــد النــص أو العمــل األديب قبـ ًـول أو جتـ ً
ملزمــا
يتوافــق مــع اســتعداده وخربتــه علــى قلتهــا وبســاطتها؛ إذ جيــد األديــب نفســه ً
مــع هــذه اخلصوصيــة -ابشـراطات ومعايــر يف الكتابــة والتأليــف ال تكفــي معهــامجاليــة األدب وأتثــره إن مل تطــوع ملســتوى املتلقــي ،وتناســب حاجاتــه وتنطلــق منهــا
يف اإلبــداع واخليــال والتأثــر ،وابملقابــل كذلــك ال ميكــن االعتــداد أبدبيــة الكتابــة
للطفــل وفنيتهــا إن لزمــت حــد االكتفــاء ابألســس الرتبويــة يف خطــاب الطفــل دون
أن تكــون جلماليــات الفــن وإبداعــات أجناســه يف النــص أبعــاد أتثرييــة.
وتعرجيًــا علــى ماســبق فإنــه ميكــن القــول أبن إجـراء هــذا الضــرب مــن املقــارابت
ردا مباشـًـرا علــى أمنــاط عــدة مــن
بــن أدب األطفــال ونظريــة التلقــي حيمــل يف ثنــاايه ً
التأليــف لألطفــال جــرى تصنيفهــا ضمــن إطــار أدب األطفــال ،وهــي بعيــدة عنــه كل
ـردا مثقـ ًـا ابلتوجيهــات
تعليمــا أو سـ ً
نظمــا ً
بعــد ،إذ التعــدو أن تكــون -يف الغالــبً -
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واإلرشــادات املباشــرة ،وقــد يكــون ولــوج الكاتــب جمــال أدب األطفــال مــن منظــور
التنافس التجرييب ،خبطاابت أدبية وسردايت تظهر مقدرته ومتكنه الفين يف سياقات
أعلــى مــن مســتوى أفــق توقــع املتلقــي الطفــل واســتعداداته وخرباتــه ،والعكــس صحيــح
فقــد خييــب توقــع الطفــل خبطــاب ســاذج يعكــس قصــور فهــم الكاتــب يف التعامــل
مــع أدب الطفــل ،إذ خيطــئ كثــر ممــن يكتــب لألطفــال حــن يتومهــون أن خصوصيــة
التلقــي يف أدب األطفــال تعــي التبســيط املخــل يف الكتابــة األدبيــة ،فــا تــكاد
تتجــاوز كتاابهتــم جمــرد رصــف الكلمــات القليلــة يف عددهــا والســهلة يف نطقهــا؛ لــذا
تســقط كثــر مــن النصــوص املوجهــة للطفــل يف شــرك النظــم أو الغايــة التعليميــة ،وال
تبلــغ مســتوى اإلجــادة الفنيــة يف الســبك والتأليــف والصياغــة؛ فتســقط نصوصهــا
مــن حســاب أدب األطفــال ألن مؤلفهــا عجــز عــن فهــم «تركيبــة اإلبــداع األديب
الــازم ألدب األطفــال» ،فموقــع الطفــل كمتلـ ٍـق للعمــل األديب حيتــم علــى األديــب
لــزوم أمريــن :مقــدرة أدبيــة ،ومعرفــة أو خــرة بقــدرات الطفــل واســتعداداته ،والعالقــة
بــن األمريــن انصهاريــة نلمــس أثرهــا وال نقــف علــى حدودهــا ،مبعــى :أن األديــب
ملــزم ال خمــر يف تطويــع مجاليــات األدب لتحقيــق التناســب والتوافــق مــع خصوصيــة
املتلقــي العمريــة سـواء علــى مســتوى الطفولــة بشــكل عــام ،أو علــى مســتوى املرحلــة
العمريــة مــن الطفولــة املعنيــة ابخلطــاب والتأليــف.
وحتقــق الغايــة يف أدب األطفــال الينتهــي مقياســه عنــد حــد شــعور األطفــال
ابلرضــا أو اخليبــة أو بولــوج الطفــل دائــرة االندمــاج يف أثنــاء التلقــي أو االتصــال ،بــل
حتصــل مــن خــال مقاربــة النــص لشــروط التأليــف واإلبــداع املوجــه لألطفــال فيمــا
يتعلــق بفنيــة اإلبــداع أو الســمات الرتبويــة؛ ومــن هنــا يتعــن علــى أدب األطفــال أن
يســاير التقــدم النقــدي الــذي اســتوطن الدراســات األدبيــة والنقديــة مســايرة ال ختلــو
مــن تبايــن وتقــارب يف الوقــت نفســه ،حيــدد مســارها خصوصيــة أدب الطفــل ومــا
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يالئمــه مــن إج ـراءات وأدوات حتقــق لــه هــذا الضــرب مــن املقاربــة ،وقــد يســتدعي
ـان ابتــكار بعــض األدوات واإلج ـراءات الــي تعمــل علــى تفســر
هــذا الوضــع أحيـ ً
عمليــة التلقــي يف أدب األطفــال.
ومل تنبثــق نظريــة «مجاليــة التلقــي» مــن ف ـراغ ،بــل كانــت ذات صلــة وشــيجة
بتطــور مناهــج عــدة ســابقة هلــا ،فقــد بــدأت االرهاصــات األوىل لنشــوء النظريــة إابن
تفاعــل روادهــا مــع مــا يســري مــن مناهــج نقديــة ونظـرايت مجاليــة يف ذلــك الوقــت،
وردود أفعاهلــم جتاههــا ومــا أفرزتــه مــن تفس ـرات مقننــة وإج ـراءات خمتلفــة.
وعليــه ميكــن القــول أبن التوجــه إىل اســرفاد نظريــة التلقــي لكشــف مالبســات
عمليــة التلقــي واالتصــال وصــوره يف أدب األطفــال ينبــئ أبن الصــورة التفاعليــة بــن
النظريــة واملناهــج األخــرى مل تقــف عنــد مــا انتهــى إليــه الــرواد ومــن تبعهــم بــل التـزال
ســنن التفاعــل تتطــور بــن هــذه النظريــة واالجتاهــات واألجنــاس ،إذ ال مفــر مــن أن
تتجــه حنــو الطفــل لتمعــن النظــر إليــه مــن زاويــة التلقــي والقـراءة بعــد أن هنضــت بــدور
فاعــل يف تفســر اآلداب العامليــة والشــعبية.
ولتفســر نظريــة مجاليــة التلقــي عمــد رواد النظريــة إىل حزمــة مــن األدوات
واملفاهيــم واإلج ـراءات وظفوهــا لشــرح مفــردات النظريــة ،مــن مثــل :أفــق االنتظــار،
املســافة اجلماليــة ،والقــارئ الضمــي ،والفراغــات...
ويتقاســم املفاهيــم اإلجرائيــة لنظريــة التلقــي رائــدا هــذه النظريــة (هانــز روبــرت
ايوس) رائــد مدرســة كونســتانز األملانيــة وتلميــذه (وفولفانــج أيــزر) ومــن تبعهمــا مــن
النقــاد يف العصــر احلديــث ،و اســتقل ايوس مبفهــوم «أفــق االنتظــار» فبلــوغ الغايــة
مــن إجـراء مفهــوم أفــق االنتظــار يف عمليــة التلقــي علــى النحــو املرجــو يتطلــب متلقيًــا
ـتحمل
منوذجيًــا ً
وابرعــا علــى النحــو الــذي قــرره ايوس ،وهــذه النموذجيــة والرباعــة سـ ّ
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املؤلــف مســؤولية كبــرة يف العنايــة إبنتاجــه األديب ،وهــي مســؤولية يلتقــي فيهــا أدب
األطفــال مــع صاحــب النظريــة ،أمــا الرائــد اآلخــر يف نظريــة التلقــي (-وهــو وفولفانــج
أيــزر) -فقــد أوىل عنايتــه ابلقــارئ مــن خــال مجاليــة التجــاوب ،فــا يتعامــل مــع
النصــوص األدبيــة إال علــى أهنــا «تقــرح أبنيــة لتوليــد معـ ٍ
ـان حمتملــة ،ولذلــك فهــذه
األبنيــة املقرتحــة نفســها معروضــة ومكيفــة إلدمــاج القــارئ ليعيــد بنيتهــا مــن جديــد
انطالقًــا مــن فعاليتــه الذهنيــة اخلاصــة»(((.
والريب يف أن عملية االندماج بني النص والطفل من مطامح أدب األطفال،
إال أن الطفــل قــد يعجــز عــن أن يلــج مرحلــة توليــد معــان أخــرى جديــدة بعــد فهمــه
للنــص ،ويكتفــي حبــدود التفاعــل ومســتوايت التوحــد مــع النــص وحســب ،فمرحلــة
الطفولــة مرحلــة تلـ ٍـق أكثــر مــن كوهنــا مرحلــة إرســال ،إذ أيخــذ مــن حميطــه االجتماعــي
واملدرســي والبيئــات احمليطــة بــه حبكــم طبيعتــه وانفتاحــه التدرجيــي لتكويــن شــخصيته
وبنائهــا؛ ممــا يتيــح ملــن حولــه جمـ ًـال واسـ ًـعا لبــث خمتلــف الرســائل(((.
مــن هنــا آث ـران أن يكــون الرتكيــز علــى جهــود ايوس وآرائــه يف حماولــة لتقريــب
نظرتــه يف مجاليــة التلقــي مــن عمليــة تلقــي الطفــل يف أدب األطفــال ،لــذا اعتمــدان
ئيســا يف الكشــف عــن آليــة التفاعــل والتلقــي الــي
مفهــوم «أفــق االنتظــار» :حمـ ً
ـورا ر ً
متثــل العالقــة اجلدليــة املتبادلــة بــن الطفــل والنــص.

مفهوم أفق االنتظار عند هانز روبرت ايوس:
ـرا مــن الدراســات الــي أجراهــا ايوس
شــغل مفهــوم «أفــق االنتظــار» حيـ ًـزا كبـ ً
يف تفســر نظريتــه «مجاليــة التلقــي» الــي هيمنــت علــى الســاحة األدبيــة والنقديــة،
وتنهــض هــذه النظريــة علــى مــا مفــاده «أبنــه اليســتقيم فهــم العمــل األديب إال إذا
شــارك املتلقــي يف بنــاء وإجنــاز املعــى مشــاركة فعالــة وقويــة جتعلــه طرفًــا يف أتويلــه
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ـتخدما يف ذلك خربته اجلمالية ومرجعياته الثقافية واأليديولوجية»((( ،ولتحقيق
مسـ ً
هــذا املفهــوم يتعــن ختطــي اهلــوة بــن التاريــخ واألدب بغيــة حتســن أساســيات لفهــم
مفهومــا إجرائيًــا جديـ ًـدا مســاه« :أفــق انتظــار القــارئ»
اتريــخ األدب ،لــذا طــرح ايوس ً
الذي عده الركيزة املنهجية لنظريته «مجالية التلقي»((( ،ومع ذلك مل يضع له تعري ًفا
ـددا؛ معتمـ ًـدا يف ذلــك علــى بدهيــة القــارئ يف إدراك مفهومــه الرئيــس «مفهــوم أفــق
حمـ ً
االنتظــار» ،حيــث أن املفهــوم اســتخدمه يف أنســاق عــدة مــن مثــل :أفــق التوقــع،
أفــق خــرة احليــاة ،أفــق البنــاء ،التغيــر األفقــي ،األفــق املــادي للحــاالت ،وكأن ايوس
بذلــك «يشــر إىل نظــام التبــادل الــذايت أو بنــاء التوقعــات ،كنظــام مرجعــي ،أو نظــام
ذهــي حيــث افرتاضــات الفــرد تصــح يف أي نــص»(((« ،وعلــى هــذا الوجــه يكــون
األفــق عبــارة عــن جمموعــة مــن خـرات وكفــاءة خيتزهنــا القــارئ الفعلــي حــن يتنــاول
نصــا مــن النصــوص»( .((1وبنــاء علــى هــذه األنســاق املتعــددة الــي وظــف فيهــا ايوس
ً
املفهــوم حــاول (مـراد حســن فطــوم) أن حيــدده بقولــه« :هــو مجــاع املكــوانت الثقافيــة
واالجتماعيــة لــدى القــارئ واملتلقــي ومــن خــال هــذا املفهــوم يدخــل يف قلــب
العمليــة األدبيــة ،ويكــون يف تواصــل دائــم مــع شــروط اإلنتــاج ،والعالقــات األدبيــة يف
النــص؛ وهــو مــا يؤهلــه لتفســر اإلبــداع اجلمــايل مــن خــال قيــاس تلــك املســافة بــن
أفــق توقعــه ،واألثــر احلقيقــي املنتــج»(.((1
وقــد اســتند ايوس يف توظيفــه «ألفــق االنتظــار» علــى اســتنطاق مفهــوم األفــق
التارخيــي عنــد ســابقه (هانــز جــورج غادمــر) إذ اســتعار منــه مفهــوم «األفــق» ،وركــب
مفهومــه «أفــق االنتظــار» ،ومــن مفهــوم «خيبــة االنتظــار» عنــد (كارل بوبــر) ،وقــد
وجــد ايوس أن هذيــن املفهومــن حيققــان رغبتــه يف الربهنــة علــى أمهيــة عمليــة التلقــي
يف تفســر األدب وفهمــه والتأريــخ لــه( ،((1فمفهــوم األفــق عنــد غادمــر ينحصــر يف
«أنــه ال ميكــن فهــم أي حقيقــة دون أن أتخــذ بعــن االعتبــار العواقــب الــي ترتبــت
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عليهــا ،إذ ال ميكــن الفصــل بــن فهمنــا لتلــك احلقيقــة وبــن اآلاثر الــي ترتبــت عليهــا،
ألن اتريــخ التفسـرات والتأثـرات اخلاصــة حبــدث أو عمــل مــا هــي الــي متكننــا -بعــد
أن اكتمــل هــذا العمــل وأصبــح ماضيًــا -مــن فهمــه كواقعــة ذات طبيعــة تعدديــة
املعــاين ،وبصــورة مغايــرة لتلــك الــي فهمهــا معاصــروه هبــا»( ،((1وهــو بذلــك حيصــر
األفــق يف رؤيــة املؤلــف وقصيدتــه الــي يرســلها للقــارئ ،حبيــث تكــون ملزمــة للقــارئ
مبــا هــو متوافــر فقــط ،أمــا ايوس فيذهــب إىل مــا هــو أبعــد مــن ذلــك «حــن يــرى أن
قطعــا أفــق توقــع ،الــذي قصــد
كل جنــس أديب خيلــق ابلضــرورة أثـًـرا ،وكل أثــر يفــرض ً
بــه جممــوع القواعــد الســابقة لوجــود النــص وتوجــه القــارئ إىل الكيفيــة الــي يتلقاهــا
هبــا»( ،((1وعــرف (كارل بوبــر) الــذي اســتعار منــه ايوس مفهــوم «خيبــة االنتظــار»
مفهومــه هلــذه اخليبــة بقولــه« :العامــل األساســي يف إجنــاز أي مشــروع علمــي بصفــة
خاصــة أو يف جتربــة إنســانية بصفــة عامــة ،يتمثــل يف «ختييــب االنتظــار» علــى اعتبــار
أنــه عندمــا نســتخلص أبن فرضياتنــا خاطئــة نكــون آنــذاك مهيئــن أكثــر لالحتــكاك
ابلواقــع»( ،((1و زاد عليــه ايوس أبن ختييــب أفــق االنتظــار ال يقتصــر علــى املعايــر
الشــكلية بــل كذلــك يشــمل القواعــد االجتماعيــة ،فيــاوس يــرى أن علــى املبــدع
الســعي لتحقيــق انتمــاء املتلقــي للعمــل األديب عــر إخضاعــه األديب للــذات املتلقيــة،
ودفعهــا لتأســيس اتريــخ جديــد لــأدب« ،وعلــى الرغــم أنــه يعــرف بتأثــر كل مــن
غادامــر وكارل بوبــر يف تشــييد مفهومــه أفــق االنتظــار إال أنــه حيــرص علــى أتكيــد
افـراق مفهومــه وخصوصيتــه يف جمــال األدب عــن مفهوميهمــا»(.((1
لقــد عمــد ايوس مــن خــال مفهومــه «أفــق االنتظــار» إىل «إعــادة التاريــخ إىل
املركــز مــن الدراســات األدبيــة»( ،((1قاصـ ًـدا بذلــك بنــاء اتريــخ أديب جديــد يوثــق
الصلــة بــن األدب والتاريــخ العــام ،بــردم اهلــوة بــن املقاربتــن التارخييــة عنــد املدرســة
الشــكالنية ،واملقاربــة اجلماليــة عنــد املدرســة املاركســية؛ لــذا اجتــه ايوس إىل القــارئ
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موضحــا دوره املنســي يف تفعيــل األعمــال األدبيــة ،فالعمــل األديب يف نظــره
املتلقــي
ً
مــا هــو إال ضــرب مــن اجلــدل واحلـوار مــع اترخيــه اخلــاص املؤلــف مــن سلســلة متعاقبــة
مــن ح ـوارات أجيــال الق ـراء ،ويف خضــم هــذا اجلــدل يتضــح دور النــص اترخييًــا
دورا واعيًــا يصــل
وتتبــدى قيمتــه مجاليًــا« ،فمــا كان ايوس يتومســه هــو اتريــخ يــؤدي ً
املاضــي ابحلاضــر ،وســوف يطلــب مــن مــؤرخ التلقــي األديب -بــدال مــن جمــرد أن
يتقبــل املــوروث بوصفــه معطــى -أن يعيــد التفكــر علــى الــدوام يف األعمــال املعــرف
هبــا مبدئيًــا ،يف ضــوء كيفيــة أتثرهــا ابلظــروف واألحــداث اجلاريــة وأتثريهــا فيهــا»(،((1
فاألفــق يقــوم علــى القــارئ الــذي يعــد نقطــة االرتــكاز يف وصــف املعايــر الــي حيكــم
هبــا علــى النتــاج األديب يف أي فــرة زمنيــة ،وهــو بذلــك يعمــل علــى أتســيس اتريــخ
أديب جديــد لــأدب ،حيــث ينــري التاريــخ اجلديــد لرصــد ردود أفعــال املتلقــن
جتــاه النــص وإعــادة قراءتــه لتوليــد ق ـراءة جديــدة جيـ ًـا بعــد جيــل عــن طريــق جعــل
مفتوحــا ،عــر سلســلة مــن تراكمــات القـراءة املولــدة لقـراءة جديــدة يف
ابب التأويــل ً
حــدود وعــاء النــص «الــذي يفــرض طبيعــة التلقــي املكتســبة للمتلقــي عنــد تعاملــه مــع
نصــوص ســابقة لنصــه ،وبذلــك يكــون اتريــخ ايوس اتريــخ تلقــي نــص أديب ال وقائــع
أدبيــة حدثــت يف مرحلــة زمنيــة وانتهــت»(.((1
ومــن هنــا فــإن إرســاء اتريــخ أديب جديــد ينهــض عنــد ايوس علــى حتديــد أفــق
توقعــات الق ـراء وحصرهــا وحتديدهــا ،كمــا يقــرح إلنشــاء األفــق ثالثــة أشــكال مــن
املقاربــة العامــة للنمــوذج اجلديــد ،أو ثالثــة مطالــب منهجيــة ،وهــي علــى النحــو
اآليت:
أوال /معرفــة اجلمهــور القبليــة بنوعيــة اجلنــس األديب الــذي ينتمــي إليــه العمــل
ومترســهم مبعايــره املعهــودة ومجالياتــه ،ويكــون ذلــك مــن خــال « املعايــر املألوفــة أو
الشــعر املــوروث داخــل النــوع األديب»(.((2
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اثنيــا /شــكل األعمــال الســابقة وثيمتهــا ومضامينهــا الــي يفــرض معرفتهــا يف
العمــل ،وجيــري ذلــك «مــن خــال عالقــات العمــل األديب الضمنيــة ابألعمــال
املألوفــة يف الســياق األديب -التارخيــي نفســه»(.((2
اثلثا /التعارض بني اللغة الشــعرية واللغة التطبيقية التجريبية ،أي التعارض بني
وظيفــة اللغــة اجلماليــة ووظيفتهــا العمليــة ،أوبــن العــامل املتخيــل والعــامل اليومــي(،((2
«ويشــمل العامــل الثالــث إمكانيــة أن يقــوم قــارئ جديــد مــا إبدراك العمــل ليــس
فحســب مــن داخــل أفــق ضيــق مــن توقعاتــه األدبيــة بــل مــن داخــل األفــق األوســع
خلربتــه احلياتيــة كذلــك»(.((2
وقــد أوجــزت (مهــا ســامل طــه) العناصــر الســابق املكونــة ألفــق االنتظــار يف:
اجلنــس األديب ،والتنــاص ،والتخييــل»(.((2

«أفق االنتظار» يف أدب األطفال:
ال ختــرج التحديــدات النظريــة ملفهــوم أدب االطفــال عــن كونــه :كل نــص أديب
وجــه للطفــل ابتــداء ،وعليــه ميكــن القــول أبنــه خطــاب أديب ال خيلــو مــن التجســيدات
الفنيــة واخلياليــة املوجــه لألطفــال ،وقــد عرفــه (انصــر شــبانة) بقولــه« :هــو بنــاء لغــوي
فــي مجــايل ،يصــدر عــن وجــدان املبــدع علــى هيئــة شــكل أديب مــن أشــكال األدب
ـعرا أم نثـًـرا ،كالقصيــدة والقصــة والروايــة واملســرحية ،يبدعــه كاتــب صاحــب
املعروفــة شـ ً
موهبــة وخــرة ،ويتوجــه بــه لألطفــال غــر الراشــدين ،مراعيًــا املراحــل العمريــة املختلفــة
هلــم ،فيخاطــب وجداهنــم ،وحيلــق خبياهلــم ،ويقــدم هلــم القيــم واخل ـرات يف ثــوب
فــي معجــب ،ولغــة مؤثــرة مشــوقة ،مصــورة موحيــة»( ،((2وهــذا التعريــف يلــزم أدب
األطفــال مبعايــر عديــدة؛ فأدبيــة النــص تلزمــه بتوافــر املتعــة الفنيــة والتأثــر اجلمــايل ،وال
تلزمــه ابلنصيــة التحريريــة ،بقصــره علــى الوســيط الكتــايب التحريــري بــل اجملــال مفتــوح
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للوســائط املســموعة واملرئية والشــفهية ،كما يلزمه ربط التلقي فيه ابلطفل النظر إىل
طبيعــة هــذا املتلقــي ،ليــس علــى حنــو انتقائــي أو اختيــاري بــل إلزامــي ،وهــذا مايســم
أدب األطفــال ابخلصوصيــة والتفــرد عــن األن ـواع األدبيــة األخــرى ،إذ أن منشــأ
مســماه ٍ
آت مــن إســناد عمليــة التلقــي فيــه إىل األطفــال وقصرهــا عليهــم ،واملتلقــي
الطفــل ميثــل مرحلــة حمــدودة مــن عمــر اإلنســان هلــا خصائصهــا ومســات منوهــا ،وســبق
أن أشـران إىل ضــرورة أن يراعــي األديــب خصوصيــة التأليــف ملرحلــة الطفولــة بشــكل
عــام ،واملرحلــة العمريــة مــن الطفولــة الــي يوجــه هلــا نصــه علــى وجــه اخلصــوص ،فهــو
بذلــك حيافــظ علــى خصائــص اجلنــس األديب الــذي يوجــه للطفــل ،ويعمــل علــى
تطويعــه ليكــون مناســبًا جلمهــور األطفــال يف الوقــت نفســه ،وهــذه املســألة التناســبية
الــي يقتضيهــا أدب الطفــل تلــزم األديــب الــذي ينــري للكتابــة للطفــل والتأليــف لــه
مــن أحــد الوجــوه -معرفــة واطالعــاًخبصائــص مراحــل الطفولــة الــي متــده ابلعــون يفحتديــد مالمــح األدب املناســب لقــدرات الطفــل وميولــه يف كل طــور مــن أطـوار منــوه،
ولقــد تكلفــت مياديــن علــم نفــس الطفولــة ومراجــع الرتبيــة ببســط هــذه اخلصائــص
وتفصيلهــا ،إذ صنــف العلمــاء والرتبويــون مرحلــة الطفولــة أربــع مراحــل هــي :مرحلــة
الرضاعــة أو مرحلــة املهــد ،مرحلــة الطفولــة املبكــرة ،مرحلــة الطفولــة املتوســطة ،مرحلــة
الطفولــة املتأخــرة ،وهــذه املراحــل تشــمل عمــر الطفــل منــذ حلظــة امليــاد إىل بلوغــه
ســن احللــم(.((2
إن املزيــة الــي تطبــع التأليــف لألطفــال بطابــع اخلصوصيــة املنبثقــة عــن خصوصيــة
املتلقــي تتخــذ يف أدب األطفــال مســة املعيــار امللــزم الــذي حيفــظ لــأدب علــى مــد
العصــور مستــه الفنيــة التأثرييــة املتعاقبــة وخصوصيتــه النوعيــة املرتبطــة بطبيعــة املتلقــي،
وهــو ارتبــاط اإلبــداع مبتلــق حمــدد ذي خصائــص تفــرض علــى املنتــج مراعاهتــا؛ ومــن
هنــا كان االشـراط يف أدب األطفــال أن يكــون النــص مؤل ًفــا لألطفــال ابتــداء لتخــرج
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بذلــك النصــوص الــي مل تكتــب للطفــل يف أصلهــا إمنــا للكبــار إال أنــه العتبــارات
عديــدة تعــود إىل بســاطة املعــى ،و قــرب مســتواها اللغــوي ،وإىل قلــة اإلنتــاج األديب
املؤلــف للطفــل -جــرى توجيههــا لألطفــال.
وال ندعــي أبن اتريــخ أدب األطفــال عــر األجيــال املتالحقــة قــد راعــى أو التــزم
هبــذه املعياريــة ،لكــن صياغــة مفهــوم هــذا النــوع مــن التأليــف تتطلــب حتديــد النمــوذج
والوضــع املثايل.
ولقــد ســبقت اإلشــارة إىل نقــاط االلتقــاء بــن نظريــة مجاليــة التلقــي وأدب
األطفــال ،ومــا ســيأيت اآلن هــو مقاربــة ألحــد مفاهيــم النظريــة -وهــو أفــق انتظــار
القــارئ -مــن اآلليــة اإلجرائيــة الــي تؤطــر عمليــة تلقــي الطفــل لإلنتــاج األديب الــي
توظــف املســمى نفســه ،وهــو «أفــق االنتظــار يف أدب األطفــال» لكــن إبســنادها إىل
وختصيصــا لــه ،فكلمــا انلــت عمليــة التلقــي عنــد الطفــل
الطفــل حتديـ ًـدا لنــوع املتلقــي
ً
اهتمامــا ودراســة وتفنيـ ًـدا اســتطعنا وضــع يــدان علــى األدوات املالئمــة واألقيســة
ً
املوضعيــة الــي قــد ترتقــي أبدب األطفــال ،وتعمــل علــى حتســن جــودة اإلنتــاج األديب
ـتنادا
املوجــه إىل الطفــل؛ وعليــه ميكــن صياغــة أفــق االنتظــار يف أدب األطفــال اسـ ً
علــى مــا اســتعمله ايوس مــن أدوات إجرائيــة يف حتديــده «ألفــق االنتظــار» وذلــك
علــى النحــو اآليت« :أفــق انتظــار الطفــل يعــي :مــا ميتلكــه الطفــل املتلقــي مــن خــرة
واســتعداد ميكنانــه مــن حتديــد موقفــه مــن النــص األديب اجلديــد»( ،((2ولعــل هــذا
التحديــد خيتلــف يف بعــض مناحيــه عــن أفــق االنتظــار عنــد ايوس اختالفًــا يف البعــد
واملــدى ،لكنــه ال يتعــارض معــه يف مفهومــه الكلــي واملعــى العــام ،إذ مــال التحديــد
ل ـ «أفــق االنتظــار يف أدب األطفــال» إىل العموميــة واالتســاع ،أمــا عنــد ايوس فقــد
احنصــر األفــق يف األجنــاس األدبيــة وحمتواهــا املوضوعــي واللغــوي ،فضـ ًـا عــن أن
االحتفــاء ابلفــروق بــن لغــة األدب وخيالــه ولغــة احليــاة اليوميــة مل يظهــر يف تعريفنــا،
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بيــد أن مفهومــي اخلــرة واالســتعداد يقتضيــان مــا أشــار إليــه ايوس مــن االرتــداد إىل
آاثر املتلقــن عــر سلســلة التاريــخ األديب ،فالبعــد الزمــي الســابق الســتقبال الطفــل
للنــص هــو املعتــد بــه ،ال لذاتــه إمنــا ملــا حيويــه مــن جتــارب وخ ـرات يف التعامــل مــع
ـاوزا أن نطلــق علــى
النصــوص األدبيــة وإن كانــت خـرات يســرة وبســيطة ،وميكــن جتـ ً
هــذا البعــد الزمــي مســمى «التاريــخ الثقــايف» يف مقابــل التاريــخ األديب ألنــه ال يرتبــط
ابألدب وحــده ومتفصالتــه ،بــل قــد يشــمل األفــق املعــريف والثقــايف كذلــك ،وســيأيت
تفســر ذلــك حــن احلديــث عــن عناصــر هــذه النظريــة يف أدب االطفــال ،كمــا أن
أفــق االنتظــار يف أدب األطفــال ال تســتقيم معــه تلــك اآلليــة الــي اتبعهــا ايوس يف
تقييــم العمــل األديب ابعتمــاده علــى جتــارب املتلقــن عــر التاريــخ يف إدراك التجربــة
األدبيــة احلاليــة ،بــل يتمركــز أفــق االنتظــار يف أدب األطفــال حــول ذاتيــة الطفــل ،ومــا
لديــه مــن مــاض قريــب أو بعيــد يعينــه علــى فهــم النــص األديب املوجــه إليــه سـواء يف
شــكله أو مضامينــه املعرفيــة والثقافيــة أولغتــه األدبيــة ،وتصويــره اخليــايل.
ومــن هنــا نســتطيع أن حنــدد تعريــف أفــق االنتظــار يف أدب األطفــال إبجراءيــن
اثنــن تضمنهمــا تعريفنــا الســابق ألفــق انتظــار الطفــل ،أحدمهــا :مكتســب واآلخــر
فطــري ومهــا« :اخلــرة املكتســبة ،واالســتعداد الفطــري» مــع اختــاف مصــادر تلــك
اخلــرة يف حيــاة الطفــل وكذلــك اجتاهاهتــا ،ومــع تطــور اســتعدادات الطفــل الفطريــة
ومنوهــا مــع تتابــع مراحــل الطفولــة ،وميكــن أن نؤســس -بنــاء علــى هذيــن اإلجراءيــن-
العناصــر املشــكلة ألفــق االنتظــار يف أدب األطفــال ،وهــي علــى النحــو اآليت:
أوال :مستوايت املمارسة السابقة لعملية التلقي األديب
اثنيا :الرصيد املعريف
اثلثا :االستعداد املرحلي
رابعا :التجارب اجلمالية واخلربة احلياتية.
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أوال /مستوايت املمارسة السابقة لعملية التلقي األديب:
لقــد جعــل ايوس ممارســة اجلمهــور للنــوع األديب عــر سلســلة التاريــخ األديب
وتعرفهــم عليــه أول العناصــر الــي ينهــض عليهــا أفــق االنتظــار ،وهــذه الركيــزة ال
تنطلــق عــن فـراغ ذهــي لــدى القــارئ ،بــل مــن تراكــم معــريف وخــرة ابألجنــاس األدبيــة
(قصيــدة ،مســرحية ،قصــة ،مقالــة )...فضـ ًـا عمــا يتعلــق بــه مــن إملــام معــريف أو
ذخــرة تطبيقيــة آليــة مبعايــر كل جنــس مــن هــذه األجنــاس« ،وهــذه األمــور ال يصــرح
هبــا النــص ،وإمنــا يكتشــفها القــارئ عندمــا تتــم عمليــة التفاعــل العميــق بــن القــارئ
والنــص»(.((2
إن خلق هذا النمط املتقدم من التمرس ابلنوع األديب ،واملعرفة الســابقة للنص
يف اترخيــه ولونــه األديب عنــد ايوس اليتحقــق ابملهــارة عينهــا مــع املتلقــي الطفــل،
الســيما وأن حــدود التلقــي يف أدب األطفــال حمــدودة بقــدرات الطفــل وإمكاانتــه
الــي هتيئــه لفهــم النــص األديب املكتــوب لــه ابتــداء ،ممــا يعجــز عــن جمــاراة العمــل األديب
املوجــه للكبــار يف عمقــه ومتظهراتــه الفنيــة واإلبداعيــة؛ وعليــه ميكــن رســم حــدود
ممارســة تلقــي األدب عنــد الطفــل ابالكتفــاء ابطالعــه علــى النصــوص األدبيــة،
اطالعــا يت ـواءم مــع طبيعــة طــور طفولتــه الزمــي ومــا يتهيــأ لــه يف هــذا الطــور مــن
ً
أدوات وجتــارب متكنــه مــن تصنيــف النصــوص األدبيــة ،ومتييزهــا عــن األنـواع النصيــة
األخــرى خــارج دائــرة األدب؛ إذ يكفــي وفــاءً مبتطلبــات هــذا العنصــر أن يتوافــر
لــدى األطفــال أثنــاء تلقيهــم للنصــوص األدبيــة املوجهــة إليهــم معرفــة ســابقة أبمنــاط
أخــرى مــن التأليــف تركــز علــى حتقيــق اندماجــه ،وتعمــل علــى اســتقطاب ذهنــه وإاثرة
انفعالــه ،وهــذه اخلــرة الســابقة مرتبطــة بعمــر الطفــل الزمــي فكلمــا تقدمــت مراحــل
الطفولــة تعــن العمــق والبعــد يف مســتوى ممارســة التلقــي األديب واتســعت جتــارب
الق ـراءة األدبيــة عنــد الطفــل ،إذ ال ميكــن أن تتســاوى ذخــرة الطفــل مــن جتــارب
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التلقــي األديب عنــد طفــل مرحلــة الطفولــة املبكــرة املمتــد بــن الثالثــة واخلامســة مــن
عمــر الطفــل ،وعنــد طفــل املرحلــة املتأخــرة مــن عمــر الطفولــة الــذي جــاوز عمــره
تســع ســنوات.
وهذه املمارسة لعملية التلقي األدبية عند الطفل تشمل نوعني من األدب:
		
 -١األدب العام.

 -٢أدب األطفال.

وســعنا إطــار العمــل
ولعــل الس ـؤال البدهــي الــذي ســيطرح هنــا هــو :ملــاذا ّ
األديب يف ممارســة الطفــل لعمليــة التلقــي حبيــث مشلــت أدب األطفــال وأدب
الكبــار ،مــع أننــا بصــدد وضــع خطــة ألفــق انتظــار يف أدب األطفــال متيــزه عــن
أفــق االنتظــار يف أدب الكبــار؟
واحلــق أن عمليــة تلقــي الطفــل للنصــوص يف أدب األطفــال ختتلــف عــن
األدوات الــي تعينــه علــى فهــم نصــوص أدب األطفــال ،فالتلقــي واالســتقبال مرحلــة
أوليــة أو ممهــدة لعمليــة اإلدراك والفهــم ،كمــا أن النــص وهــو أحــد أقطــاب اإلبــداع
األديب يف أدب األطفال-مــع قطــي املؤلــف واملتلقــي الطفــل -حمكــوم ابش ـراطات
عــدة ســنها ووضعهــا أدب األطفــال لبلــورة مجاليتــه وتطويعها،حــى تكــون متوافقــة
مــع طبيعــة الطفــل املتلقــي ومناســبة الســتعداد الطفــل املرحلــي وخربتــه اليســرة يف كل
طــور ،أمــا فهــم الطفــل هلــذه النصــوص فريتــد إىل تطــور خربتــه اليســرة يف احليــاة ومــا
يســفر عنهــا مــن معــارف ومفاهيــم ،فضــا عــن اســتعداده الفطــري للفهــم واإلدراك
الــذي يتطــور بتقــدم مراحــل الطفولــة.
ومحولة أدب األطفال من اجلماليات األدبية واألســاليب الفنية واملفاهيم واملعاين
الضمنيــة متعالقــة خبصائــص املرحلــة العمريــة املعنيــة ابلتأليــف ،واليتجاوزهــا املؤلــف إال
مبقــدار مــدروس أشــارت إليــه الدراســات النقديــة يف أدب األطفــال ،حبيــث حيتــوي
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النــص علــى مــا يســاعد علــى اســتمرار اســتيعاب الطفــل لــه واســتقطاب حواســه وفــق
احلــد الزمــي ملرحلتــه العمريــة ،وهــذا التناســب يف التأليــف للطفــل بــن مســتوى النــص
الفين واملستوى العمري أييت لضمان حسن االستجابة والتأثر املفضيني إىل اندماجه
مــع النــص وعــدم شــعوره ابمللــل مــن املتابعــة أو النفــور مــن ارتفــاع مســتواه.
بيــد أن تغذيــة العمليــة الرتاكميــة مــن املمارســة األدبيــة ابألنـواع األدبيــة املطلوبــة
لتحقيــق مفهــوم أفــق االنتظــار ال تقتصــر علــى مــا جيــود بــه أدب األطفــال وحــده مــن
نصــوص ســابقة لعمليــة التلقــي احلاليــة ،حــى يتأســس رصيــد اترخيــي للطفــل أثنــاء
تلق مع نصوص أدبية خارجة عن
ممارســة فعل التلقي ،فرمبا تتهيأ للطفل ممارســات ّ
إطــار أدب األطفــال ،ومبعــى آخــر إن الرصيــد مــن خـرات األجنــاس األدبيــة يف أفــق
االنتظــار يف أدب األطفــال قــد أييت مــن اطــاع الطفــل علــى نصــوص أدبيــة ُكتبــت
يف أصلهــا للكبــار وليــس لألطفــال ،وال مـراء يف أهنــا تصنــف خــارج أدب األطفــال
إال أن هلــا أتثريهــا يف جــودة املمارســة يف عمليــة التلقــي ،فهــي مــع نصــوص أدب
األطفــال تعمــان علــى تغذيــة خ ـرات األطفــال مبســتوايت متعــددة مــن األعمــال
األدبيــة تتفــاوت يف جودهتــا ،فقــد يســتدعي أفــق االنتظــار يف ذهــن القــارئ أشــكال
األعمــال الســابقة وموضوعاهتــا إلج ـراء ضــرب مــن املقارنــة معها،وهــو مــا يعــرف
بــ«القــدرة التناصيــة وعالقــة العمــل بغــره مــن األعمــال»( ،((2وأدب األطفــال البــد
قدرا من التصورات اجلمالية واألدبية اليت قد تتوافق يف
أن حيمل إىل الطفل املتلقي ً
مســتواها اإلبداعــي واجلمــايل مــع مــا قــد مـّـر خبرباتــه احملــدودة مــن ممارســات تلـ ّـق سـواء
على مستوى أدب األطفال أو على مستوى األدب العام ،وإن كان أدب األطفال
هــو األكثــر مـ ًـدا للطفــل هبــذه اخلـرات التطبيقيــة التفاعليــة مــع النصــوص سـواء الفنيــة
أم اجلماليــة أو الفكريــة إذا مــا أحســن إنتاجــه وصنعــه فــإن ذخريتــه التطبيقيــة تتضــاءل
مــع نصــوص األدب العــام لصعوبــة إدراك الطفــل لســياقاهتا اللغويــة ومضامينهــا،
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إذ تقتصــر عمليــة تلقــي الطفــل هلــا يف الغالــب األعــم علــى حــدود احلفــظ دون الفهــم
واإلدراك ،فتكــون االســتفادة منهــا يف زايدة معجمــه اللغــوي وحســب ،ويف احلالــن
ـدرا لـزايدة ذخائــر الطفــل مــن األعمــال
يكــون أدب ألطفــال وأدب الكبــار ً
معــا مصـ ً
األدبيــة ،إال أن املرجعيــة الرئيســة يف تكويــن أفــق االنتظــار تعــود إىل ماســبق وتفاعــل
معــه مــن نصــوص أدب األطفــال أكثــر ممــا تلقــاه مــن نصــوص أدب الكبــار ،ويصنــف
ذلــك حتــت مايعــرف ابلفــروق الفرديــة الــي ختتلــف فيهــا حظــوظ األطفــال.
و مل يعــد مــن غــر املألــوف أن جنــد طفـ ًـا اليتجــاوز مرحلــة الطفولــة املتوســطة
ط الثمــاين ســنوات مــن الطفولــة -حيفــظ معلقــات شــعرية،
أي أن عمــره مل يتخ ـ َفهــي ليســت مــن األدب املناســب لــه أو املكتــوب لــه -أدب األطفــال -بــل ضــرب
مــن اتســاع ثقافــة الطفــل وكثافــة املعرفــة تدخــل ضمــن إطــار األدب العــام ،ورمبــا
يكــون ذلــك مــن ج ـراء اهتمــام الوالديــن مبحفــوظ الطفــل الشــعري ورغبتهــم يف
ربــط الطفــل مبوروثــه األديب العــام ،والطفــل -يف حقيقــة األمــر -قــد ال يكــون ملمــا
أبســاليب املعلقــة الشــعرية ومضامينهــا واملعايــر الفنيــة هلــذا اجلنــس األديب ،ولعــل
معرفتــه هبــا تقتصــر علــى اإلدراك الكلــي جلنســها ونوعهــا ،سـواء مــن انحيــة مســتواها
اللغــوي ،أو طوهلــا ،أو مضامينهــا الــي تتبايــن مــع احملتــوى الفكــري املعهــودة يف
خماطبــات أدب األطفــال لــه ،وهبــذا يشــرك املصــدران -األرث األديب العــام وأدب
معــا يف تشــكيل أفــق انتظــاره؛ فيــزداد حمصولــه اللفظــي مــن حمفوظــه
األطفــالً -
الشــعري لدواويــن الكبــار ،فهــذا العنصــر وهــو املمارســة األدبيــة اليقــف يف تشــكيله
ويف تكوينــه علــى أدب األطفــال ،بــل كل أن ـواع األدب الراقيــة املوجهــة للصغــار
والكبــار تبلــوره وتصقلــه ،لكنهــا ليســت ملزمــة ،إذ إن ســلوك املتلقــي احلقيقــي مــن:
ـتمتعا جبماليــات نصوصــه
ـورا علــى أدب األطفــال مسـ ً
تفاعــل ،واندمــاج يظــل مقصـ ً
الــي تتجانــس مــع اســتعداده ،وتثــري حمصولــه اللغــوي واألديب بشــكل تدرجيــي.
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وال ريــب يف أن تفــاوت مســتوايت املمارســات األدبيــة الســابقة عنــد األطفــال
يف عمليــة التلقــي يف أدب األطفــال يناظــره تفــاوت مماثــل يف تفاعــل الطفــل وتلقيــه
لنصوص أدب األطفال املتميزة ابجلودة والفنية العالية اليت يســتطيع الطفل إدراكها
واالســتمتاع هبــا.
ولقد فسر ايوس «مجالية نظرية التلقي» ووضح كيف أن هذه العملية «ذات
وجهــن أحدمهــا :األثــر الــذي ينتجــه العمــل يف القــارئ و اآلخــر :كيفيــة اســتقبال
القــارئ هلــذا العمــل -أو اســتجابته لــه -فباســتطاعة اجلمهــور -أو املرســل إليــه -أن
يســتجيب للعمــل األديب بطــرق خمتلفــة ،حيــث ميكنــه :االكتفــاء ابســتهالكه ،أو
نقــده ،أو االعجــاب بــه ،أو رفضــه ،أو االلتــذاذ بشــكله ،أو أتويــل مضمونــه ،أو
تكـرار تفســر لــه مســلم بــه ،أو حماولــة تفســر جديــد لــه ،كمــا ميكنــه أن يســتجيب
للعمــل أبن ينتــج بنفســه عمـ ًـا جديـ ًـدا»( ،((3وال خيــرج موقــف الطفــل إزاء النــص
اجلديــد عــن اخليــارات الــي حددهــا ايوس.
ولقــد أشــار (أمحــد جنيــب) يف معــرض حديثــه عــن مواقــف األشــخاص مــن
األعمــال األدبيــة والفنيــة إىل أربعــة أمنــاط مــن الشــخصيات هــي :النــوع الرتابطــي
الــذي يقــدر اإلنتــاج الفــي مــن انحيــة مــا يثــره يف ذهنــه مــن ارتباطــات وذك ـرايت،
والنــوع الفســيولوجي الــذي يــزن اإلنتــاج الفــي مبقــدار أتثــر هــذا النتــاج علــى
النواحــي :اجلســمية ،واحلســية ،والفســيولوجية عنــده ،والنــوع االندماجــي الــذي
يندمــج يف الــدور ،وهــو الــذي يضــع نفســه يف املوقــف ،والنــوع الرابــع املوضوعــي
وهــذا النــوع مــن األشــخاص عنــده خ ـرات منوعــة ،وهــو ينظــر إىل األمــور نظــرة
حكمــا واقعيًــا بــا أتثــر كبــر( ،((3وحــدد جنيــب منــط
موضوعيــة ،وحيكــم علــى األمــور ً
تفاعــل األطفــال مــع األعمــال األدبيــة بقولــه« :األطفــال أقــرب مــا يكونــون إىل النــوع
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االندماجــي و أبعــد مــا يكونــون عــن النــوع املوضوعــي ،وإن النوعــن الباقيــن يقعــان
يف مــكان متوســط بــن االندماجــي واملوضوعــي»(.((3
والنــوع االندماجــي مــن األطفــال هــو الــذي يباشــر ردود األفعــال الــي حددهــا
ايوس وهــي :اإلعجــاب بــه أو رفضــه ،أو االلتــذاذ بشــكله أو أتويــل مضمونــه أو
تك ـرار تفســر لــه مســلم بــه أو حماولــة تفســر جديــد لــه ،أمــا نقــده فمرحلــة مــن
التفاعــل نطمــح أن يصــل إليهــا األطفــال ،وهــي ليســت متعــذرة التحقــق ،لكنهــا
تعتمــد علــى اخلــرة األدبيــة لــدى الطفــل -الــي تتفــاوت نســبيًا بــن األطفــال -وعلــى
تقــدم عمــره؛ فكلمــا تقــدم عمــر الطفــل ،واقــرب مــن املرحلــة الطفولــة املتأخــرة الــي
تتســع فيها آفاق خربته ،وتتطور اســتعداداته -أصبح متهيئًا لنقد العمل األديب؛ إذ
قياسا ابملراحل السابقة،
يصبح أكثر قدرة على االستمتاع جبماليات الفن واألدب ً
وابإلمــكان توجيــه خيــال الطفــل يف هــذه املرحلــة إىل :الرســم ،والتشــكيل ،والتمثيــل،
واالســتماع إىل القصــص(((3؛ فهــذه الســن هــي ســن تربيــة الــذوق اجلمــايل( ،((3أمــا
االكتفــاء ابســتهالك الطفــل املتلقــي للنــص ،فهــو ممــا ال يطمــح إليــه أدب األطفــال؛
ألنــه يتخالــف مــع طبيعــة الطفــل ،وحدوثــه مرتبــط يف الغالــب بقلــة خـرات الطفــل.
وتفاعــل الطفــل مــع النــص األديب واندماجــه مرحلــة الحقــة يســبقها مــا مســاه
ايوس ابلعمليــة اجلدليــة «الس ـؤال واجل ـواب» فالطفــل ذو اخل ـرات القرائيــة الســابقة
ابألدب ستســعفه ذاكرتــه وأفــق انتظــاره بتناظ ـرات أدبيــة وخياليــة تســاعده علــى
إدراك النــص اجلديــد وفهمــه وتفســره ،كمــا أن وضــع االندمــاج أو التوحــد مــع النــص
وشــعوره ابللــذة واملتعــة اجلماليــة متعلــق بنمــط تفاعلــه مــع النــص؛ لــذا ميكــن تفســر
رد فعــل الطفــل وســلوكه س ـواء أكان االندمــاج أو االرتيــاح والرضــاء أو االكتفــاء
ابلقيــاس علــى مــا يعــرف ابملســافة اجلماليــة ،إذ أن «أفــق انتظــار الطفــل» يف أدب
األطفــال -كمــا أش ـران آن ًفــا -انجــم عــن تفاعــل الذخــرة اجلماليــة مــن نصــوص
196

مجلة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابها

د .منى محمد صالح الغامدي

ســابقة أدبيــة مــع نصــوص وأعمــال جديــدة ،ومســتوى هــذا التفاعــل هــو الــذي حيــدد
درجــة توافــق مــا لــدى الطفــل مــن اخل ـرات اجلماليــة األدبيــة مــع املوقــف األديب يف
النــص اجلديــد.
اثنيا /الرصيد املعريف:
يشــكل الرصيــد املعــريف للطفــل أداة مهمــة يف تشــكيل «أفــق انتظــار الطفــل»
يف أدب األطفــال ،إذ أن مكــوانت ذلــك االســتعداد وتلــك اخلــرة املتعلقــة ابلزمــن
الســابق يف اللحظــة الــي يســتقبل فيهــا الطفــل النــص مــا هــو إال تراكــم معــريف مــن:
جتــارب حياتيــة ،واجتماعيــة ،وثقافيــة ،وتعليميــة قــد تكــون ممنهجــة أو تلقائيــة يتلقاهــا
الطفــل ابســتمرار ،ولــن ختــرج محولــة النــص األديب املوجهــة إليــه عــن حدودهــا إال
فيمــا يتعلــق ابملنهجيــات املتبعــة عنــد أدابء األطفــال يف االرتقــاء درجـةً عــن مســتوى
اخلطــاب ملرحلــة الطفولــة املعنيــة ابلنــص.
ومــن هنــا كان األســاس الــذي ينبــي عليــه أدب األطفــال هــو التناســب مــع
خ ـرات االطفــال ومعارفهــم الــي غالبًــا مــا حتددهــا :املراجــع الرتبويــة ،ودراســات
علــم نفــس الطفــل ،ومراحــل منــوه ،فالكاتــب النموذجــي أو املتمــرس يف جمــال أدب
األطفــال اليركــن إىل براعتــه األدبيــة ،واقتــداره الفــي يف التأليــف وحســب يف أدب
األطفــال ،بــل علــى معرفتــه كذلــك بطــرق التعامــل مــع مــا يتنامــى عنــد الطفــل مــن
مفاهيــم وخـرات يف مراحــل الطفولــة املتعاقبــة ،فضـ ًـا عــن رصــده لألحــداث والوقائــع
املتعلقــة ابجملتمــع العــام أو ابلعصــر الــي البــد وأن الطفــل قــد أتثــر هبــا أو أثــرت عليــه
عرضــا دون أتثــر.
أو اطلــع عليهــا ً
فالطفــل يعتمــد علــى ذاكرتــه وخربتــه حــن يكــون يف حــال اجلدليــة املتبادلــة مــع
النــص أو مــا مســاه ايوس ابلس ـؤال واجل ـواب ومــا متدانــه بــه -أي الذاكــرة واخلــرة-
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مــن املعــارف واخلـرات التعليميــة وغــر التعليميــة الــي متكنــه مــن إجـراء تلــك العالقــة
التبادليــة مــن اجلــدل ،ويغــذي هــذا الرصيــد املعــريف والثقــايف عنــد الطفــل مصــادر
عديــدة ختتلــف حبســب اجتــاه منــو الطفــل اإلدراكــي واالجتماعــي واملعــريف ،وحبســب
قــوة املؤثــر يف حيــاة الطفــل ،مــن هــذه املصــادر :األســرة ،والبيئــة القريبــة ،واملدرســة،
واألق ـران ،وبيئــة اللعــب ،والن ـوادي واملســاجد ،واملكتبــات ،ووســائل اإلعــام،
والوســائط االجتماعيــة املتاحــة ،والوســائط املتعــددة ،وميكــن إجيــاز بعــض جمــاالت
املعرفــة الــي البــد أن يلــم هبــا الطفــل وفــق اســتعداده الفطــري واملكتســب يف مراحــل
(((3
طفولتــه يف النقــاط اآلتيــة:
 مــا يناســبه مــن تعاليــم دينــه وفهمــه هلــا ،يف اجلوانــب :العقائديــة ،والتشـريعية،والعبــادات ،واملعامــات ،واآلداب ،واألخالقيــات.
 اتريخ أمته ،وتراثه ،وكيفية احملافظة عليه. جتســدات مفاهيــم احلريــة ،والعدالــة ،واملســاواة ،واالنتمــاء للوطــن ،والتعايــشمــع روح العصــر ،والعالقــة مــع اآلخــر.
 اجملتمع ،ومقوماته ،ومؤسساته ،وما يتعلق هبا من قيم وآداب وسلوكيات. قيمة العمل ،واحرتام املواعيد ،وأمهية االدخار ،وجدوى ترشيد االستهالك. بعض احلقائق ،والنظرايت العلمية ،واالكتشافات احلديثة ،واالجنازات. بعض األساليب الصحيحة للمحافظة على البيئة ومحايتها. وســائل احملافظــة علــى الصحــة والوقايــة مــن األم ـراض ،وخطــورة بعــضالعــادات الضــارة ابلصحــة ،مــن مثــل :التدخــن ،واملخــدرات.
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اثلثا /االستعداد املرحلي:
إذا كانــت اخلـرات املعرفيــة الــي يتلقاهــا الطفــل خــال تعاقــب مراحــل طفولتــه
هلــا عظيــم األثــر يف رســم مالمــح أفــق االنتظــار لديــه يف أثنــاء التعامــل مــع النصــوص
اجلديــدة؛ فــإن اســتيعاب هــذه اخلـرات واكتســاهبا مرتبــط ابســتعداد الطفــل الفطــري
لتقبلهــا مــن خــال منظومــة مــن اخلصائــص :الفكريــة ،واللغويــة ،والوجدانيــة،
واالجتماعيــة متيــز مراحــل الطفولــة األربــع ،وينعكــس أثرهــا يف حتديــد مالمــح أدب
األطفــال املناســب لــكل طــور ،وهــذه املراحــل علــى النحــو اآليت:
املرحلة األوىل :مرحلة الرضاعة (أو مرحلة املهد):
تشــمل هــذه املرحلــة الســنتني -األوىل والثانيــة -مــن عمــر الطفــل ،وتعــد املظاهــر
العقليــة لنمــو الرضيــع حمــدودة وبســيطة( ،((3ووصــف «جــان بياجيــه» ذكاء الطفــل
يف هــذا الطــور أبنــه حســي حركــي( .((3وتشــهد ذاكــرة الطفــل تطــوراً ملحوظ ـاً يف
الســنة الثانيــة مــن عمــر الطفــل؛ فيصبــح قــادراً علــى متييــز والديــه(.((3
ولعــل الرتاقيــص وأغــاين املهــد الــي تقــوم األم أو مــن حيــل حملهــا برتديدهــا علــى
تالؤمــا مــع خصائــص منــو هــذه املرحلــة؛ ملــا
مســامع الطفــل الرضيــع هــي األكثــر ً
تتمتــع بــه مــن توقيــع موســيقي أيتيهــا مــن جتانــس أج ـراس احلــروف ،والســجعات،
ومــن تصويــت القافيــة املتكــرر بــن األبيــات واألشــطر.
املرحلة الثانية :مرحلة الطفولة املبكرة:
وتشــمل الســنوات مــن الثالثــة حــى اخلامســة مــن عمــر الطفــل ،ومسيــت هــذه
ـان «مرحلــة احلضانــة» ،ويتميــز
املرحلــة مبرحلــة (مــا قبــل املدرســة) ويطلــق عليهــا أحيـ ً
النمــو العقلــي يف هــذا الطــور بصعوبــة اإلدراك احلســي لألشــياء وعالقاهتــا.
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ويُالحــظ يف هــذه املرحلــة منــو حاســة اإليقــاع؛ إذ يفضــل الطفــل اإليقــاع
الس ـريع( ،((3ويطلــق (جــان بياجيــه) علــى هــذه املرحلــة اســم «مرحلــة الــذكاء
احلدســي»( ((4وتعــرف هــذه املرحلــة «مبرحلــة مــا قبــل العمليــات العقليــة العليــا»(((4؛
وذلك ألن العمليات العقلية املنطقية وقوانني التفكري مل تتطور عند الطفل بعد(،((4
كمــا يطلــق علــى هــذه املرحلــة مرحلــة «مــا قبــل املفاهيــم»؛ فاألطفــال ال يكونــون
بعــد قادريــن علــى صياغــة املفاهيــم كمــا يصوغهــا األكــر ســناً ،كمــا مييــل األطفــال يف
هــذا الطــور إىل تك ــوين بعــض املف ــاهيم احلســية املرتب ــطة ابحل ــجم والشــكل ،لكن ــه يف
املقابــل ال يـزال غ ــر ق ــادر علــى إدراك املفاهيــم اجمل ــردة واملعــاين الكليــة(.((4
ومــن مســات هــذا الطــور ســيطرة األنويــة أو مــا يعــرف حبــب الــذات علــى منــو
الطفــل إذ ال يعــي وجهــات نظــر اآلخريــن ،ومــن جـراء ذلــك خييــم علــى تفكــر لطفــل
(((4
ـادرا
مــا يعــرف ب ـ «اإلحيائيــة واالصطناعيــة»  ،أمــا ذكاؤه فيطــرد منــوه ،فيصبــح قـ ً
علــى إدراك العالقــات بعيـ ًـدا عــن التجريــد( ،((4كمــا مييــل الطفــل إىل التعميــم ولك ــن
يف حــدود ض ــيقة ،كمــا يطغــى اخليــال يف هــذه املرحلــة علــى احلقيقــة وخيتلــط الواقــع
ابخليــال ،وهــو مــا يفســر جــزءاً مــن أكاذيــب الطف ــل ،إذ هــي ال تعــدو كوهنــا ختيــات
أحالمــا ،ل ــذا يتصــف لعــب الطف ــل ب ــأنه «إيهامــي أو خيــايل».
و ً
وميــر التعبــر اللغــوي يف ســنوات الطفولــة املبكــرة ب ــثالث مراحــل ،وه ــي:
«مرحلــة اجلملــة القصــرة»( ،((4مث «مرحلــة السـؤال»( ،((4مث «مرحلــة تكويــن اجلملــة
الكاملــة»( ،((4كمــا تتميــز لغــة الطفــل يف مرحلــة احلضانــة ابلتجــرد ،إذ يســتطيع
الطفــل أن يســتخدم كلمــات اجلنــس العــام ويطلقهــا علــى كل مــا مياثلهــا يف مساهتــا
األساســية(،((4كما تتمركــز لغــة الطفــل حــول ذاتــه نتيجــة لســيطرة األنويــة علــى تفكــر
الطفــل(.((5
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أمــا النمــو االنفعــايل ألطفــال مرحلــة الطفولــة املبكــرة ،فيتميــز ابلشــدة والتنــوع،
والتقلــب واالنتقــال مــن انفعــال إىل آخــر( ،((5حــى إن بعــض علمــاء النفــس
أطلــق علــى هــذه املرحلــة اســم «مرحلــة الطفولــة الصاخبــة»(.((5
والت ـزال التنشــئة االجتماعيــة للطفــل حمــدودة يف هــذا الطــور ابألســرة ،ويتطــور
وعيــه االجتماعــي حــن يتحلــى ببعــض القيــم األخالقيــة واملعايــر الســلوكية(،((5كما
يالحــظ منــو الصداقــة يف هــذا الطــور بشــكل ملحــوظ.
واألدب املناســب ألطفــال املرحلــة املبكــرة مــن الطفولــة ينطلــق مــن خصائــص
منــو الطفــل الوجدانيــة واإلدراكيــة واالجتماعيــة ،إذ البــد أن تكــون الفكــرة يف هــذه
األعمــال األدبيــة مقتبســة مــن مألوفــات الطفــل يف هــذا الطــور ،ومــن املمكــن إضفــاء
نــوع مــن احليــاة علــى اجلوامــد املألوفــة ،أو إنطــاق احليـواانت والطيــور ابلــكالم البشــري
تلبية مليول الطفل اإلحيائية ،وتظل القصص املصورة األنسب ألطفال فرتة الطفولة
املبكــرة ،كمــا أن األدب احملكــي يتناســب مــع قــدرات طفــل مرحلــة احلضانــة ،ومييــل
الطفــل يف هــذا الطــور إىل األانشــيد املوجــزة القابلــة للرقــص ،واألداء حبــركات إيقاعيــة
منظمــة ،وتســتهويه القصــص الغنائيــة اإلخباريــة.
وتلبيــة لنزعــة الطفــل الذاتيــة فــإن القصــة الذاتيــة الــي تـُـروى علــى لســان الطفــل
هــي األنســب هلــذه الســن :وجداني ـاً وعقلي ـاً ،ولغــوايً ،ولعــل الســمات األســلوبية
الرئيسة اليت البد أن يتحلى هبا أدب األطفال املوجه إىل هذه املرحلة هي :بساطة
املعــاين ،وقرهبــا ،واإلجيــاز يف اللغــة والرتاكيــب ،وســهولتها ،وقلــة عــدد كلماهتــا.
املرحلة الثالثة :مرحلة الطفولة املتوسطة:
تشــمل مرحلــة الطفولــة املتوســطة الســنوات مــا بــن السادســة و الثامنــة مــن
عمــر الطفــل ،وهــي تقابــل الصفــوف الثالثــة األوىل مــن املرحلــة االبتدائيــة ،وقــد
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يكــون أهــم مــا مييــز هــذه املرحلــة هــو شــروع الطفــل بتعلــم املهــارات األساســية للقـراءة
والكتابــة(.((5
ويتطــور تفكــر الطفــل مــن احلســي حنــو اجملــرد يف مرحلــة الطفولــة املتوســطة
ويبــدأ تفكــره ابختــاذ الصبغــة الواقعيــة( ((5فينمــو لديــه التفكــر الناقــد ،ويصبــح
حساســا جتــاه نقــد اآلخريــن( ،((5كمــا يتســم تفكــره ابإلدراك الكلــي ،أي :أنــه
ً
يــدرك املوضوعــات مــن حيــث هــي كل ،وال يعــى كثـراً ابجلزئيــات الــي ترتكــب منهــا
هــذه املوضوعــات( ،((5ومــع أن انتبــاه الطفــل يزيــد ،وكذلــك مدتــه ،وحدتــه ،إال أن
الطفــل يف ســن السادســة والســابعة ال ميكنــه أن يركــز انتباهــه علــى موضــوع معــن
مــدة طويلــة.
،

خميمــا علــى الطفــل يف هــذا الطــور وهومــا
وطابــع التمركــز حــول الــذات اليـزال ً
يطبــع معظــم مفاهيمــه ابلبســاطة ،وإن كانــت تشــهد تقدمـاً جتــاه :التعقــد ،والتجــرد،
واملوضوعيــة مقارنــة بســنوات طفولتــه الســابقة (.((5
ويف الطفولــة املتوســطة يتس ــع قاموســه اللغــوي؛ إذ تــزداد مفرداتــه زايدة كبــرة
مقارنــة ابلســنوات املاضيــة نتيجــة اللتحاقــه ابملدرســة ،كمــا أن تقــدم مداركــه يتيــح
لــه فهــم العديــد مــن املصطلحــات واملفاهيــم الــي ســبق وأن مــرت بــه ،ويكتســب
مصطلحــات أخــرى جديــدة.
وتتجــه انفعــاالت الطفــل يف هــذا الطــور حنــو االســتقرار بــدالً مــن االنتـ ـ ــقال
مــن انفعــال إىل آخــر ،كمــا يغــدو للمدرســة دور مهــم جــداً يف العمليــة االجتماعيــة
ـرا مــن ســلوكياته االجتماعيــة وأخالقــه( ،((5كمــا
وصقــل ميولــه ومهاراتــه ،وهتــذب كثـ ً
يظهــر -بشــكل جلــي -أتثــر مجاعــات اللعــب علــى الطفــل؛ فيتمثــل آبرائهــا ،وأيخــذ
بقراراهتــا(.((6
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ومرحلــة الطفولــة املتوســطة تتطلــب منطًــا مــن الفــن واألدب يتوافــق مــع خصائــص
الطفــل النف ــسية واإلدراكيــة ،ورمبــا يكــون أول مــا يلفــت النظــر مــن مســات أطفــال
ـاع للقصــص اخلارقــة
هــذه املرحلــة مــا يتمتعــون بــه مــن :خي ــال جمنــح ،وحــب مسـ ٍ
القائمــة علــى اإليهــام ،وختيــل الس ــاحرات والعم ــالقة واملالئكــة واملخلوقــات الغريبــة؛
هلــذا جيمــع أكثــر األدابء علــى تســمية هــذه املرحلــة ابســم «مرحلــة اخليــال احلــر»،
متامــا
وعلــى أدب األطفــال التعامــل حبــذر مــع هــذه امليــول فــا يذكيهــا وال يتجاهلهــا ً
ـان لربــط الطفــل ابلواقــع.
بــل حيــاول أن يســايرها بقطــع أفــق االندمــاج أحيـ ً
إحساسا ابلعدل ويطالــب
وعلى أدب االطفال مراعاة أن الطفل أصبح أكثر
ً
بتطبيــق القوانــن دون اعتبــار لألســباب والظــروف( ،((6فيعلــي مــن وجــود هــذه القيــم
يف النصــوص.
ومرحلــة الطفولــة املتوســطة ســن مناســبة الش ـراك الطفــل يف أداء متثيلــي مــع
زمالئــه األطفــال الســيما أن ختلــل هــذا األداء عنصــر الفكاهــة ،وبقــدر مــا تُعجــب
الطفــل الفكاهــة والتســلية يف مرحلــة الطفولــة املتوســطة -جتذبــه كذلــك األلغــاز
خاصــة إن جــاءت يف قالــب شــعري يســاعد الطفــل علــى ترديــده وتك ـراره وغنائــه.
املرحلة الرابعة (واألخرية) :مرحلة الطفولة املتأخرة:
متتــد هــذه املرحلــة مــن ســن التاســعة إىل ســن الثانيــة عشــرة مــن الطفولــة ،وهــي
بذلــك تشــمل الصفــوف الثالثــة األخــرة مــن املرحلــة االبتدائيــة ،وتتميــز هــذه املرحلــة
ـادرا علــى
بنضــج مــدارك الطفــل وتطورهــا مقارنــة ابملراحــل الســابقة؛ فيصبــح الطفــل قـ ً
إدراك التتابــع التارخيــي لألحــداث والرتتيــب الزمــي هلــا(.((6
ـورا ملحوظًــا؛ فيصبــح معتمـ ًـدا علــى
يتطــور تفكــر الطفــل يف هــذا الطــور تطـ ً
املفاهيــم واملــدركات الكليــة ،كمــا يغــدو قــادراً علــى التعميــم يف أفــكاره وأحكامــه،
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وتــرز قدرتــه يف أواخــر الطفولــة علــى االبتــكار( ،((6وتبــدو عليــه كذلــك ب ـوادر
التفكــر الفرضــي أي :االســتداليل املنطقــي ،مبعــى أن التفكــر يكــون متجه ـاً حنــو
غايــة وهــدف معــن يريــد الطفــل حتقيقــه( .((6ويدفعــه حــب االســتطالع حنــو البحــث
عــن احلقيقــة وحماولــة فهــم مظاهــر الطبيعــة وإدراك مــا جيــري يف بيئتــه مــن ظواهــر
وأحــداث(.((6
ويــزداد مــدى انتبــاه الطفــل ومدتــه وحدتــه يف املرحلــة املتأخـ ــرة مــن ال ــطفولة ،أمــا
خيــال الطفــل يف هــذه الفــرة فيميــل إىل اخليــال اإلبداعــي التذوقــي.
ويتعلــم الطفــل يف مرحلــة الطفولــة املتأخــرة :املعايــر اخللقيــة ،وقيــم اخلــر واحلــق
والشــر دون حاجــة إىل اخلــرة أو التطبيــق العملــي جلــاء غموضهــا ( ،((6كمــا يتســع
ـادرا علــى
معجمــه اللغــوي؛ وذلــك لكثافــة املفــردات اللغويــة الــي أصبــح الطفــل قـ ً
فهمهــا واســتعماهلا ،ويصبــح إبمــكان الطفــل يف أواخــر هــذه املرحلــة التمييــز بــن
القــدرات الكالميــة والتعبـرات الشــفهية ،فضــا عــن قدرتــه علــى اجلــدل املنطقــي(.((6
نضجــا واتـز ًان
ويشــهد النمــو االنفعــايل لــدى الطفــل يف مرحلــة الطفولــة املتأخــرة ً
مييــزه عــن املراحــل الســابقة( ،((6وإذا كان طفــل الطــور املتوســط حيــب املــرح فــإن هــذا
احلــب يــزداد يف مرحلــة الطفولــة املتأخــرة حــن يصبــح الطفــل أكثــر قــدرة علــى فهــم
النكــت والطرائــف(.((6
ويتجــه الطفــل إىل التــزود ببعــض املعــارف واملعلومــات حــول املهــن الــي حيــب
مزاولتهــا مــن مثــل :الطــب ،والط ـران والتعليــم ،واهلندســة( .((7ولعــل أهــم مــا مييــز
النمــو االجتماعــي يف مرحلــة الطفولــة املتأخــرة هــو توحــد الطفــل مــع الــدور اجلنســي
املناســب لــه؛ فالذكــور يكتســبون صفــات الذكــورة ،وتكتســب اإلانث صفــات
األنوثــة( ،((7أمــا أخطــر مــا يظهــر يف هــذه الســن فهــو مــا يعــرف «ابلتعصــب»(.((7
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وعلــى ضــوء هــذه اخلصائــص ميكــن الوصــول إىل بعــض مالمــح األدب املناســب
ألطفــال هــذا الطــور ،إذ يتعــن تقــدمي القيــم واملبــادئ الــي تكفــل للطفــل تعايشـاً مــع
جمتمعــه وأمتــه بعيـ ًـدا عــن مبالغــات التعصــب وجنــوح التيــارات املتطرفــة ،كمــا يتعــن
علــى نصــوص أدب األطفــال إذكاء روح االســتقالل والشــعور ابلثقــة يف النفــس،
وكل ما من شــأنه أن يســاعد يف إثراء املوضوع بنقاش أو جدال ،ويؤدي إىل ســوق
األدلــة وإمنــاء احلــس النقــدي والثبــات علــى ال ـرأي ،مــع مراعــاة الفــروق بــن الذكــر
واألنثــى مــن األطفــال ،وذلــك فيمــا يقــدم إليهــم مــن أعمــال فنيــة وأدبيــة.
ويُعــد تقــدمي املوضوعــات التارخييــة ذات القوالــب القصصيــة والنمــاذج البطوليــة
املؤثــرة مــن األفــكار املناســبة ملــدارك أطفــال املســتوى املتأخــر مــن الطفولــة ،مــن جـراء
ميلهــم إىل تقمــص شــخصيات البطولــة ،وإىل اختــاذ املثــل األعلــى والقــدوة.
وتعــد هــذه املرحلــة مــن الطفولــة هــي ســن االســتمتاع الفــي؛ إذ يصبــح مبقــدوره
املوازنــة بــن تعبــر وآخــر م ـرادف لــه وبــن صــورة خياليــة وتعبــر حقيقــي ،حيــث
تتطــور مهــارات الطفــل اللغويــة والقرائيــة ،ويصبــح أكثــر قــدرة علــى فهــم معــاين الرمــوز
اللغويــة املقــروءة (.((7
إن اســتعداد الطفــل الفطــري املتمثــل يف اخلصائــص والســمات الســابقة الــي
ميــزت أط ـوار منــو الطفــل األربعــة هــي الــي حتــدد طبيعــة األدب املناســب لــه يف
كل مرحلــة ،وهــي الــي تلــزم األديــب يف خطابــه األديب املوجــه لألطفــال مبراعاهتــا
والتوافــق معهــا ،وهــي نفســها املعيــار الــذي علــى أساســه تتشــكل عناصــر أفــق
الطفــل؛ فاملمارســة األدبيــة والرصيــد املعــريف واخلــرة تصــدر عــن الطفــل الــذي ال
ينفــك عــن اســتعداداته املرحليــة املتطــورة الــي تطبــع مراحــل منــوه بتلــك اخلصائــص
والســمات وال ينفصــل عنهــا.
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وإذا كان ايوس أراد مــن نظريتــه مجاليــة التلقــي االبتعــاد عــن التأثــر النفســي يف
تعليــل مجاليــة التلقــي؛ فــإن أدب األطفــال يســرفد علــم نفــس الطفــل يف ســر غــور
خصائــص الطفولــة املرحليــة ،لتشــكيل مفهــوم أفــق االنتظــار لــدى الطفــل ،يســرفده
ليــس يف صــورة عامــل مســاعد بــل هــو األســاس واملنطلــق يف تشــكل مفهــوم أفــق
االنتظــار يف أدب األطفــال.
وال يثقل علم النفس أدب األطفال ابملعارف النفسية أو املفاهيم الرتبوية سواء يف
أثنــاء إبــداع األديــب أو أثنــاء تلقــي الطفــل؛ ألن الرباعــة تكمــن يف التوظيــف والتطويــع،
حبيــث يكــون الظهــور البــارز لنظ ـرات النقــد واجتاهــات األدب وأفانينــه اجلميلــة لكــن
حتــت ســطوة علــم نفــس الطفولــة واالجتاهــات الرتبوبــة ،فكمــا أن اخلــرة االجتماعيــة
واجملــاراة احلياتيــة ال ختــرج العمــل األديب عــن دائــرة األدب إىل الدراســات االجتماعيــة
فــإن أدب األطفــال ال خيرجــه -كذلــك -علــم النفــس عــن دائــرة األدب ،بــل ميكنــه
مــن تشــكيل مفهومــه ويســهل عليــه تقنــن إجراءاتــه ليتناســب مــع طابعــه يف التلقــي.
رابعا /اخلربة اجلمالية واخلربة احلياتية:
أو مــا يعــرف ابلتعــارض بــن اللغــة الشــعرية واللغــة العمليــة ،وبــن مــا هــو خيــايل
وواقعــي ،وهــو مــا فســره ايوس -حــن حتــدث عــن أتثــر هــذا العنصــر يف تشــكيل
أفــق االنتظــار العامــل -بقولــه...« :يتضمــن ابلنســبة للقــارئ إمكانيــة إدراك العمــل
اجلديــد وفــق األفــق الضيــق لتوقعــه األديب ،مقابلــة ابألفــق الواســع الــذي توفــره لــه
جتربتــه يف احليــاة»(.((7
ومــع أن الواقــع يشــر إىل اســتخدام األطفــال يف أحاديثهــم لغــة ختتلــف عــن
الكتابــة ،فهــو ليــس مبــرر الستســاغة اســتخدام العاميــة يف خطــاب الطفــل األديب
والثقــايف؛ فانتشــار العاميــة يف حياتنــا اليوميــة ليــس لضعــف يف أســاس لغتنــا ،وإمنــا
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ضعــف نتحمــل جريرتــه يف تقصــران يف احملافظــة علــى اســتخدامها يف األحـوال كافـةً،
ولعــل أول احللــول يبــدأ بتكثيــف اســتخدام الفصحــى يف خطــاب الطفــل الســيما
اخلطــاب الرمســي عــر :الوســائط األدبيــة والثقافيــة ،ووســائل اإلعــام ،واملناهــج
التعليميــة والرتبويــة.
واالعتــداد يف عمليــة التلقــي والتفاعــل للطفــل ال يكــون إال ابلنصــوص ذات
اللغة الفصيحة السليمة يف مبانيها وتراكيبها ،وال مكان يف أدب االطفال للعامية.
وال تتوقــف ق ـراءة املتلقــي اجليــد للعمــل األديب عنــد حــد اســتخالص معــى
ابطــن مــن معــى ظاهــر؛ إذا البــد أن يتمتــع ابسـراتيجية خاصــة بــه يف القـراءة متكنــه
كذلــك -مــن صنــع املعــى يف إطــار العمليــة اجلدليــة املتبادلــة بــن النــص والقــارئيف صــورة أســئلة وأجوبــة ،وحــى يضطلــع القــارئ مبهمــة صناعــة املعــى يف أثنــاء عمليــة
التلقــي يتعــن علــى املبــدع النهــوض مبهمتــه يف هــذا اجلانــب الــي تتمثــل «يف حتقيــق
ان ـزايح عــن املعــى املتعــارف عليــه لكــون البنيــة النصيــة هنــا خاليــة مــن اإلبــداع،
وتكــون الوظيفــة اللغويــة إبالغيــة تداوليــة ،أمــا ان ـزايح املبــدع عــن املعــى التــداويل
فتكــون الوظيفــة اللغويــة إبالغيــة بالغيــة حتتــاج إعمــال الذهــن مــن لــدن املتلقــي
للكشــف عــن شــفرة النــص ،فينبغــي علــى املبــدع أن ينتقــل إىل املســتوى الــذي خيلــق
اللغــة الشــعرية ألهنــا لغــة هلــا وظيفــة غــر وظيفتهــا يف الــكالم املتــداول»(.((7
ومتييــز الطفــل للغــة الشــعرية عــن األخــرى التداوليــة ،وتفريقــه بــن التعبــر احلقيقــي
واآلخــر اجملــازي ال حيصــل لــه بصــورة جليــة إال يف مرحلــة الطفولــة املتأخــرة ،وهــذا
ال يعــي جمافــاة نصــوص أدب االطفــال للغــة اجلميلــة اإلبداعيــة املوحيــة يف املراحــل
الثــاث األخــرى ،فمخاطبــة الطفــل بلغــة أدبيــة مجيلــة قائمــة علــى اإلحيــاء والتأثــر
مطلــب رئيــس يف أدب األطفــال ،وليــس جبديــد إذا قلنــا أبن األديــب ملــزم يف
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أدب األطفــال ببــذل كل جهــوده وخرباتــه الفنيــة والرتبويــة يف حماولــة تطويــع تلــك
اجلماليــات لتتناســب مــع قــدرات الطفــل املتلقــي يف كل مرحلــة مــن مراحــل الطفولــة.
وهنــا يتضــح أثــر التجــارب األدبيــة الســابقة الــي مــر هبــا الطفــل يف التعامــل مــع
ـدرا مــن عمليــات التــذوق
األعمــال اجلديــدة املوجهــة إليــه؛ فكلمــا مــارس الطفــل قـ ً
الفــي للصــور اخلياليــة واألســاليب البالغيــة الــي يتقــن األديــب توظيفهــا يف أدب
األطفال ،وزادت ذخرية الطفل اجلمالية ،وألفته للغة األدب املوحية -زاد استمتاعه
بنصــوص األدب ،وغــدا أكثــر قــدرة علــى التفاعــل معهــا.
وهــذه اجلهــود اإلبداعيــة الــي يقــوم هبــا األديــب يف أدب االطفــال مــن إجــادة يف
التأليــف ويف التطويــع علــى مســتوى اللغــة األدبيــة ومقوماهتــا اجلماليــة علــى حــد سـواء؛
هي-مع بعض الوسائط -ما يضطلع بتأسيس معجم الطفل اللغوي واألديب وتغذية
أفــق انتظــاره؛ فيصبــح مبقــدوره التمييــز بــن اللغــة املباشــرة واللغــة املؤثــرة.
وتفاعــل الطفــل مــع النــص :إمــا ابلتقبــل أو االندمــاج أو الرفــض أو عــدم التأثــر
مرهتــن ابلكاتــب ومهارتــه يف توظيــف أدوات وأســاليب اللغــة وخصائصهــا ومقوماهتــا
املباشــرة وغــر املباشــرة يف جــذب انتبــاه الطفــل ،وال يكفــي أن يقــدم األديــب
لألطفــال مــا يتوافــق مــع خصائــص منوهــم املرحليــة حبيــث جيمــد عنــد حــد التناســب
مــع الطفولــة وينتهــي عنــده ،بــل عليــه أن يتجــاوزه خبطــوة؛ إلنشــاء جمــال لالرتقــاء
بذائقــة الطفــل وتوســيع مداركــه ولغتــه.
وال ميكــن التغاضــي عــن الــدور الرئيــس الــذي تنهــض بــه جتــارب الطفــل
االجتماعيــة وتربيتــه األخالقيــة والدينيــة ومعارفــه يف تكويــن أفــق انتظــاره ورســم ردة
فعلــه يف أثنــاء عمليــة التلقــي يف أدب األطفــال ،وهنــا نــردد مــا أشــار إليــه ايوس
مــن أن العمــل األديب اجلديــد «ال يُتلقــى وحيكــم عليــه فقــط بتعارضــه علــى خلفيــة
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تبعــا خللفيــة جتربــة احليــاة اليوميــة؛ ممــا يفــرض
أشــكال فنيــة أخــرى ،ولكــن أيضــا ً
علــى مجاليــة التلقــي أن تتنــاول كذلــك البعــد األخالقــي لوظيفــة األدب االجتماعيــة
مبنطــق :الس ـؤال واجل ـواب ،املعضلــة واحلــل ،كمــا يبــدو يف الســياق التارخيــي ،تبعــا
لألفــق الــذي ينــدرج فيــه أثــره»( ،((7فالقــارئ يعمــد إىل إج ـراء عــدد مــن امل ـوازانت
تبعــا ألفــق توقــع أوســع تشــكله التجربــة احلياتيــة
يف أثنــاء القـراءة لفهــم العمــل األديب ً
للقــارئ مبــا فيهــا مــن القيــم والقوانــن االجتماعيــة ومــا يعتمــل يف ذاتــه مــن رغبــات
وطموحــات «ويف هــذا الســياق يكتســب أفــق التوقعــات مغــزى جديــدا»(.((7
إذا ال يكتفي الطفل ابسرتفاد إرثه املعريف والثقايف -على بساطته وحمدوديته-
إابن قراءتــه للنــص أو تلقيــه لــه ،بــل إن جتاربــه اليســرة مــن قيــم وســلوكيات وخـرات
يســرة ومعرفيــة يف املرحلــة العمريــة الــي ميثلهــا ســتنعقد بينهــا وبــن مضامــن النــص
مســتوايت خمتلفــة مــن املقارنــة واملوازنــة واملقاربــة ،وســتكون متزامنــة أيضــا مــع تلــك
اخلـرات األدبيــة واملمارســات اجلماليــة الــي شــكلتها األنـواع األدبيــة الســابقة للحظــة
ـتنادا إىل درجــة أتثريهــا وهيمنتهــا ســيتحدد رد فعــل الطفــل
تلقيــه النــص اجلديــد ،واسـ ً
مزدوجــا لــدى ايوس،
ومســتوى أتثــره ودرجتــه ونوعــه« ،وهبــذا يكــون أفــق التوقــع
ً
فهــو أديب اجتماعــي ،ميكــن االفصــاح عنــه مــن خــال التوســل هبرمينوطيقيــة السـؤال
واجلواب وفق تعبريه»( ،((7إذ ال يقتصر تفسري العمل األديب أو تقييمه أو االنفعال
بــه أو رفضــه علــى العوامــل اخلارجيــة الــي تعتــد ابلق ـراءات اخلارجيــة املتعلقــة برؤيــة
املتلقــي جتــاه األعمــال املتناصــة مــع العمــل اجلديــد ابعتبــار التاريــخ األديب جلنــس
النــوع أو تشــكيالت موضوعاتــه ،بــل تنهــض ردة فعــل القــارئ -سـواء أكان طفـ ًـا
أو راشـ ًـدا -بنــاء علــى رصيــد خرباتــه يف احليــاة علــى اختــاف مشــارهبا ،واجتاهاهتــا،
ومســتوايهتا ،فضـ ًـا عــن :ميولــه ،وانطباعاتــه ،ورغباتــه ،ومطاحمــه ،وتــكاد هــذه الذاتيــة
تســيطر علــى ردة فعــل األطفــال وتفســرهم ســيطرة يتضــاءل معهــا أثــر اخلــرة األدبيــة،
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لكــون ذاتيتهــا جامعــة للســمات املكتســبة والفطريــة يف كل مرحلــة مــن مراحــل
الطفولــة ،بينمــا املعرفــة األدبيــة تتعلــق مبســتوى رصيــده األديب والفــي مــن نصــوص
ســابقة حمكومــة بظــروف ومالبســات عــدة قــد ال تتوافــر جلميــع األطفــال ابلكثافــة
والنســبة ذاهتــا ،فضــا عــن ســطوة انفعــاالت الطفــل وطباعــه األنويــة الــي تســيطر
ـوب واجتماعيًــا ووجدانيًــا.
ـري ولغـ ً
علــى مراحــل منــوه فكـ ً
وهــذه العناصــر األربعــة هــي الــي تشــكل مفهــوم أفــق االنتظــار عنــد األطفــال
إزاء نصــوص أدب األطفــال املخاطبــن بــه ،وهــي يف معظمهــا ال تــكاد ختــرج
عــن العناصــر الــي وضعهــا ايوس يف حتديــده ملفهــوم أفــق االنتظــار ،إال مــا تطلبتــه
خصوصيــة التلقــي واخلطــاب يف أدب األطفــال مــن :إعــادة صياغــة ،وإلغــاء ،وزايدة؛
ليحصــل التوافــق والتســاير مــن جهــة ،وليحتفــظ أدب األطفــال بطبيعتــه املخصوصــة
يف االنتــاج والتلقــي.

املسافة اجلمالية:
يتعالــق مفهــوم «أفــق االنتظــار» عنــد ايوس مــع مفاهيــم إجرائيــة أخــرى منهــا:
املســافة اجلماليــة ،فقــد حــاول ايوس أن يهــذب نظريتــه «مجاليــة التلقــي» ،فدعمهــا
مبفهــوم آخــر هــو مفهــوم «املســافة اجلماليــة» ،ويعــي هبــا« :البعــد القائــم بــن ظهــور
األثر األديب نفســه وبني أفق انتظاره ،وميكن احلصول على هذه املســافة من خالل
اســتقراء ردود أفعــال القـراء علــى األثــر ،أي مــن خــال تلــك األحــكام النقديــة الــي
يطلقوهنــا »(.((7
تســمى املســافة اجلماليــة أيضــا مبســمى «بــؤرة التوتــر» ،وكذلــك «ابالن ـزايح
اجلمــايل» الــذي علــى أساســه تقــاس درجــة األصالــة ويُعتــد بقيمــة العمــل الفنيــة
مقياســا لدرجــة
مقياســا للتلقــي عــر التاريــخ مبعــى أن يكــون
«فاملهــم أن يكــون
ً
ً
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األصالــة والقيمــة الفنيــة يف كل نــص جديــد»( ،((8فارتبــاط عمليــة بنــاء أفــق انتظــار
املتلقــن يقتضــي -كمــا ذك ـران آن ًفــا -الوقــوف عنــد املقاييــس واملعايــر الداخليــة
واخلارجيــة الــي اســتخدمها املتلقــون يف اســتقباهلم للعمــل األديب ،وفيمــا جــرى مــن
جدليــة بــن النــص وقارئــه؛ وهــذا يقتضــي بوجــه مــن الوجــوه تفســر طبيعــة التأثــر
أو اجلدليــة حبيــث ينجلــي علــى أساســه مــدى التخييــب لألفــق ومســتواه أو قــدر
االســتجابة لــه ،فحينمــا يتفاجــأ اجلمهــور املعاصــر للعمــل األديب بوجــود مســافة بــن
أفــق االنتظــار الســائد وبــن األفــق املســتحدث يف العمــل اجلديــد -فإهنــم تلقائيًــا
يندفعــون إىل القيــام بــردود أفعــال خمتلفــة وفــق تلــك املســافة الفاصلــة مــن مثــل :رفــض
العمل ،أو االعرتاف به ،أو التسليم به واالنتهاء عنده ،أو االعجاب به ،أو فهمه
علــى حنــو تدرجيــي ،فبحســب ردود األفعــال تقــاس درجــة مجاليــة العمــل األديب.
وتقــاس املســافة الفاصلــة بــن أفــق انتظــار الطفــل والنــص مبــا يعتمــل فيهــا
مــن :توتــر ،وانزايحــات مجاليــة ،وأح ـوال جــدل تعمــل كلهــا علــى تفســر عمليــة
التأثــر والتفاعــل ،وهــذه األمنــاط التفاعليــة ومســتوايهتا هــي املعيــار يف حتديــد املســافة
اجلماليــة ومــا يــرب عليهــا مــن توافــق مــع أفــق االنتظــار أو ختييــب أو تغيــر ،وهــي
ابلتــايل املعيــار الــذي يســتند إليــه يف احلكــم علــى النــص ومجاليتــه.
و تعرجيًــا علــى ماســبق فــإن أفــق االنتظــار يف عمليــة التلقــي عنــد األطفــال،
ســيكون يف ثالثــة مســتوايت أو ثــاث درجــات ،وهــي:
 -1االستجابة بني أفق النص وأفق االنتظار:
يتكــون منــط االســتجابة أو وضــع التوافــق بــن أفــق النــص وأفــق انتظــار القــارئ
مــن التطابــق بينهمــا ،إذ يتطابــق العمــل اجلديــد مــع أفــق انتظــار الطفــل املتألــف ممــا
ميلكــه مــن رصيــد ســابق لــه يف مطالعــة أعمــال أدبيــة أو مــا لديــه مــن خــرة حياتيــة
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تشــكل مفاهيمــه وقيمــه ،فضـ ًـا عــن اســتعداداته الفطريــة وميولــه الذاتيــة؛ فيــأيت النــص
متطاب ًقــا معهــا ومتماثـ ًـا ،وهــذا يعــي أن النــص األديب قــد يتــاءم مــع متطلبــات
الطفولــة واحتياجاهتــا؛ فــا يشــعر الطفــل بتغيــر أو شــذوذ جيعلــه يف موضــع غــر
املتقبــل للنــص بســبب ارتفــاع مســتواه اللغــوي أو عــدم تقبلــه ملضامينــه أو عــدم توافقــه
مــع اهتماماتــه الذاتيــة ،فإنتــاج ثقافــة الطفــل أو أدبــه «مســألة علميــة تقــوم علــى
دراســة خصائــص :الطفولــة ،واحتياجاهتــا وقدراهتــا ،وميوهلــا ،وتــزداد فعاليــة الوســائط
الثقافيــة مبقــدار تالؤمهــا مــع هــذه اخلصائــص وتبنيهــا هلــذه االحتياجــات»( ((8أمــا
علــى املســتوى النقــدي واألديب فقــد يــؤول مثــل هــذا التوافــق ابلنــص إىل التكـرار أو
عــدم تقــدمي جديــد نظـ ًـرا لعــدم مــده سلســلة التلقــي التارخييــة جبديــد.
وقــد أطلــق ايوس علــى هــذا النمــط مــن التجــاوب بــن أفــق التلقــي وأفــق النــص
املقــروء «اندمــاج األفــق» ،حيــث تتطابــق العالقــة بــن االنتظــارات األوىل التارخييــة
لألعمــال األدبيــة ،واالنتظــارات املعاصــرة الــي قــد حيصــل معهــا نــوع مــن التجــاوب،
وهــو اندمــاج تنعــدم فيــه املســافة اجلماليــة «وتكــون عمليــة الق ـراءة أقــل فاعليــة يف
إحــداث عمليــة التفاعــل»(.((8
 -2خيبة االنتظار:
يف هــذا الضــرب مــن التفاعــل بــن املتلقــي الطفــل والعمــل األديب خييــب ظــن
املتلقــي يف مطابقــة معايــره الــي اكتســبها مــن إبداعــات ســابقة؛ بســبب ان ـزايح
الكاتــب عــن األســلوب الــذي تعــود الطفــل علــى فهمــه وإدراكــه مــن نصــوص أدبيــة
ســابقة ،وهــذه اخليبــة هلــا مصادرهــا يف أدب األطفــال ،تقــوم يف ُجلهــا علــى عــدم
اتســاق النــص مــع مســتوايت الطفولــة بشــكل حيــول دون تفاعــل الطفــل معــه ،وقــد
يعــود ذلــك ألحــد األح ـوال اآلتيــة:
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 ارتفاع املستوى اللغوي واألسلويب للنص على املستوى العمري للطفل عــدم توافــق حمتــوى النــص مــع قــدرات املرحلــة العمريــة املوجــه هلــا أو اهتماماهتــا،س ـواء مبيلــه إىل الســذاجة والبســاطة؛ فيشــعر الطفــل أبن النــص مــن ل ـوازم األطفــال
ـكارا عاليــة يف جتريدهــا تناســب مرحلــة
قيمــا وأفـ ً
األصغــر ســنًا ،أو بتضمــن النــص ً
متقدمــة مــن الطفولــة؛ فينفــر الطفــل مــن النــص جـراء شــعوره ابلعجــز والضعــف عــن
اســتيعاب أفــكار النــص.
 اجتــاه النــص إىل إاثرة انفعــاالت ال تناســب الطفــل أو تثــر فيــه الرعــب والقلــق،مــن مثــل :املغــاالة يف تصويــر مشــاهد القتــل والدمــاء ،واملبالغــة يف إضفــاء صفــات
التشــوه اجلســدي علــى الشــخصيات الــي جتســد مواقــف الشــر يف القصــة ،وتضمــن
النــص مشــاعر اهلــوى املشــبوب وانفعــاالت احلــب احلــادة.
 طغيان أسلوب الوعظ واإلرشاد املباشرين على النص. طول النص وكثافته بشكل ال يناسب مرحلة الطفولة.إن األســاليب الســابقة قــد تــؤدي إىل ختييــب أفــق انتظــار الطفــل لكوهنــا ال
تتناســب مــع منــط التأليــف امللــزم بــه احلطــاب األديب املوجــة لألطفــال ،كمــا أهنــا ال
تتوافــق مــع خـرات الطفــل احلياتيــة وال أفــق توقعــه املعــريف واالجتماعــي ،فضــا عــن
أهنــا تتنافــر مــع ميولــه واســتعداداته الذاتيــة.
وقــد تتخلــل أمنــاط التفاعــل بــن الطفــل والنــص حــاالت مــن التجــاوب النســي
مــع ختطــي النــص ألفــق انتظــار الطفــل اللغــوي ،وتفســر ذلــك قــد يـُـرد إىل مــا يعــرف
ابلفــروق الفرديــة الــي متكــن بعــض األطفــال مــن التفاعــل مــع نــص أعلــى يف أســلوبه
ولغتــه مــن مســتوى الطفــل ،ولقــد ســبقت اإلشــارة إىل أثــر الفــروق الفرديــة يف عمليــة
التلقــي عنــد األطفــال ،فحمولــة أفــق االنتظــار اللغويــة واألدبيــة عنــد الطفــل املتميــز
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أعلــى يف مســتواها اللغــوي مــن مكــوانت أقرانــه ،فلرمبــا هتيــأ لــه مــن األســباب مــا
مكــن مــن زايدة حصيلتــه مــن حمفــوظ الشــعر العــريب أو نصــوص األدب بشــكل
عــام ،فتوافــرت لــه فرصــة تفاعــل مــع النــص دون أقرانــه اآلخريــن ،فأصيــب أفــق
انتظارهــم ابخليبــة ،وابملقابــل وجــد هــو يف النــص مــا يتوافــق مــع قدراتــه ،ويســاعده
علــى االندمــاج.
ومن األســباب الســابقة اليت قد تؤدي إىل خيبة انتظار الطفل ما ليس للفروق
الفردية ســبيل يف احلؤول دون خيبة االنتظار ،من مثل ما قد يتخلل نصوص أدب
األطفــال مــن أســاليب :كأســلوب الوعــظ واإلرشــاد ،واألســلوب التعليمــي ،والصــور
اجملســمة للمشــاهد املؤملــة واملرعبــة ،واهلــوى املشــبوب والعواطــف احلــادة .فــإذا انطــوى
النــص علــى مثلهــا فهــي كفيلــة إبخ ـراج النــص عــن دائــرة أدب االطفــال ،ال جمــرد
ختييــب أفــق انتظــار الطفــل.
ج -عالقة التغيري (بناء أفق جديد):
ينهض مفهوم تغيري األفق على« :التعارض الذي حيصل للقارئ أثناء مباشرته
النص األديب مبجموعة من املرجعيات الفنية والثقافية ،ويبني عدم اســتجابة القارئ
للتوقعات؛ ومن مث حماولته بناء أفق جديد ،عن طريق اكتســاب وعي جديد»(،((8
ففــي هــذا الضــرب مــن التلقــي تكــون خيبــة االنتظــار مرحلــة ســابقة تليهــا مرحلــة بنــاء
األفــق اجلديــد الــذي عرفتــه (بشــرى ســامل) بقوهلــا« :مفهــوم يشــيده املتلقــي لقيــاس
التغـرات أو التبــدالت الــي تطـرأ علــى بنيــة التلقــي عــر التاريــخ»(.((8
وتغيــر أفــق االنتظــار عنــد املتلقــي ينتــج عنــه اجتاهــان أساســيان :إمــا أن يعمــل
علــى تعديــل ســلوك املتلقــي ،وعاداتــه؛ فين ـزاح أفــق انتظــاره حنــو تصــور مغايــر أو
جديــد ،وهــو أرفــع مســتوى يصــل إليــه القــارئ ،وإمــا أن يــؤدي ابجلمهــور املعاصــر إىل
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رفــض مطلــق أو اســتنكار واضــح للعمــل األديب( ،((8وهــذا األخــر هــو الــذي حتدثنــا
عنــه ســاب ًقا حتــت مفهــوم «خيبــة االنتظــار» ،واالجتاهــان :التغيــر أو االســتنكار
ينطبقــان علــى أدب األطفــال كمــا يف أدب الكبــار ،بــل إن أدب األطفــال قــد يقنــن
لــأدابء اآلليــة يف ختطــي أفــق انتظــار الطفــل مــن خــال اتبــاع بعــض األســاليب الــي ال
جتعل النص يف انطباق لغوي اتم مع مستوى الطفولة املعين ابخلطاب ،بغية النهوض
بذائقــة الطفــل واالرتقــاء بقدراتــه ،وذلــك حينمــا ُحــدد لألديــب مــا نســبته مخس ــة يف
املائــة ( )%5مــن عــدد الكلمــات اجلديــدة ابلنســبة للطفــل يف الصفحــة الواحــدة(،((8
بغــض النظــر عــن مفهــوم جدهتــا ،سـواء أكان مــن خــال طرقهــا ملســامع الطفــل ألول
مرة ،أو من جراء ارتفاع مستواها التجريدي عن مرحلة الطفولة املعنية ابخلطاب ،أو
لعــدم ألفتهــا يف حميــط الطفــل االجتماعــي والبيئــي يف تلــك املرحلــة.
ففــي الوقــت الــذي ينــادي املربــون واملهتمــون ابلطفولــة بتقــدمي اللغــة املناســبة
ملســتوى الطفــل العقلــي -فــإن غالبيتهــم يشــجعون علــى تقــدمي املزيــد مــن األلفــاظ
اجلديــدة الــي تفــوق مســتوى الطفــل العقلــي حــى يســتطيع أن يثــري حصيلتــه اللغويــة
درجــة درجــة( ،((8وهــذا املعيــار الكمــي قــد يكســر أفــق توقعــات الطفــل إال أنــه
ينتقــل بــه إىل آفــاق جديــدة تزيــد مــن حصيلتــه اللغويــة بشــكل متجانــس مــع قدراتــه
ـدارا ال يتأتــى لغريهــم يف
اإلدراكيــة واللغويــة ،وقــد ميتلــك بعــض أدابء األطفــال اقتـ ً
جــذب انتبــاه الطفــل وابلتــايل اندماجــه مــع النــص مــع أهنــم جتــاوزوا حــد التطابــق بــن
أفــق النــص وأفــق انتظــار الطفــل ،فيضمنــون نصــوص األطفــال األســاليب والســياقات
املتعــددة ،مــن :إحيــاءات ،ومعــان مألوفــة ،وصــور جذابــة تســرعي انتبــاه األطفــال،
وتعمــل علــى جذهبــم واســتقطاهبم ،ويف خضــم هــذه اإلاثرة االنفعاليــة ميكــن الطفــل
مــن االندمــاج مــع النــص ،والظفــر مبــا يســاعده علــى فهــم جتريــد بعــض احلقائــق
وإدراك مــا اســتغلق عليــه فهمــه مــن املعــاين.
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والتغيــر يف األفــق حيــدث لــكال الطرفــن املنتــج الــذي أنتــج شــيئًا مغايـ ًـرا يتبايــن
عما قد اعتاد عليه القارئ ،واملتلقي الذي خاب أفق انتظاره وعليه بناء أفق يالئم
خيبــة انتظــاره يف الظهــور األول لإلنتــاج ،وإال انقطــع االتصــال بــن الطرفــن(،((8
فبنــاء أفــق انتظــار جديــد قــد ال أييت مــن خــال النــص بــل قــد ينجــم عــن مغــادرة
املتلقــي حــدود واقعــه املعــريف إىل وعــي جديــد ال يتطابــق مــع النــص الراهــن؛ فيكــون
املتلقــي هــو الصائــغ هلــذه املعرفــة ،وهــو املصــدر هلــذه األحــكام ،وقــد يســتقيم ويســري
الوضــع بشــكل مألــوف يف غــر أدب األطفــال.
ويقــرر ايوس يف تفســره لعمليــة التلقــي أن اجلــدة يف العمــل األديب هــي معيــار
اجلمــال ،ولقــد حــاول (روبــرت هولــب) أن يلتمــس ليــاوس مــررات يف هــذا احلكــم
بقولــه« :إن أتكيــد اجلــدة يبــدو أنــه جانــب مــن التحيــز احملــدث الــذي يرجــع يف
أغلــب الظــن إىل توغــل آليــات الســوق يف اجملــال اجلمــايل ،لقــد كانــت األصالــة
والعبقريــة وافديــن جديديــن إىل قائمــة التصنيفــات التقومييــة املفضلــة ،ومــن احملتمــل
أن يكــون التغيــر الــذي اكتســح نظــام اإلنتــاج -مــن اإلقطــاع بتأكيــده لنظــام الطبقيــة
وانتظــام األمــور ،والتكـرار ،إىل الرأمساليــة إبيديولوجيتهــا اخلاصــة ابملهــارة ،وحاجتهــا
إىل تثويــر اإلنتــاج علــى الــدوام -قــد أدى دورا واســع النطــاق كذلــك يف جمــال إبــداع
الفــن وتلقيــه»( ،((8وإذا كانــت «نظريــة مجاليــة التلقــي» عنــد ايوس قــد اعتــدت
ِ
مقياســا ،يف عزوهــا مجــال األعمــال األدبيــة إىل مــدى قــدرة املتلقــي علــى بنــاء
ابجلــدة ً
أفــق جديــد مــن منظــوره وإرثــه ،فــإن أدب األطفــال قــد ال يوظــف املقيــاس عينــه،،
فبنــاء أفــق جديــد يف أدب األطفــال س ـواء أكان انمجًــا عــن ان ـزايح النــص اجلمــايل
أو جتــاوز أفــق انتظــار الطفــل ال يعــى انتفــاء اجلمــال عمــا دون ذلــك املقيــاس ،فــا
ريــب أن اجلــدة مندوحــة الســيما وأهنــا تشــي بــوالدة انقــد أديب مــن األطفــال قــادر
علــى جمــاراة األدابء وختطيهــم ،لكنــه وضــع عــايل املثاليــة مــن الصعــب حتققــه علــى
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الــدوام ،كمــا أن تكلُّفــه كأحــد مقاييــس أو مقومــات مجــال نصــوص أدب األطفــال
قــد يســفر عــن نتائــج عكســية منهــا :نفــور األطفــال مــن نصــوص أدب االطفــال
لشــعورهم ابلعجــز عــن تتبــع مجالياهتــا علــى النحــو املطلــوب ،كمــا أن إصــدار احلكــم
النقــدي ليــس مــن مســتوايت اإلرســال الرئيســة عنــد الطفــل املتلقــي -كمــا ســبقت
اإلشــارة -وال يتحقــق إال مــن قبيــل الفــروق الفرديــة عنــد بعــض املتلقــن األطفــال.
ومــن هنــا ميكــن القــول أبن التعويــل يف فهــم العالقــة التفاعليــة بــن أفــق انتظــار
الطفــل والنــص ســيقتصر علــى التأثــر واالندمــاج الــذي ميارســه الطفــل -إذا مــا
توافــر الوضــع املثــايل ابلنســبة لعناصــر العمــل األديب مــن :كاتــب مبــدع ،ونــص مؤثــر
جيــد -وأن عــدم اجلــدة ال يعــى انتفــاء اجلمــال عــن هــذه العالقــة ،بــل هــي براعــة
واقتدار حتســب لألديب الذي متكن من جماراة أفق انتظار الطفل بتلبية اســتعدادته
الفطريــة ومكتســباته ورؤاه وأحالمــه؛ وهــو بذلــك حقــق اهلــدف املرجــو منــه ،فتطبيــق
أدوات نظريــة مجاليــة التلقــي عنــد ايوس يف نصــوص أدب األطفــال قــد ال تلتقــي
يف اإلجـراءات نفســها والغــاايت ذاهتــا مــع إعماهلــا يف أدب األطفــال إال أن أمهيتهــا
ملزمــا تتحــدد علــى ضوئــه متطلبــات عمليــة التلقــي ولوازمهــا
تكمــن يف كوهنــا ضابطًــا ً
ملزمــا مبراعاهتــا واألخــذ مبــا حيققهــا وعــدم احليــدة عنهــا
عنــد الطفــل ،فيكــون األديــب ً
لضمــان تفاعــل الطفــل معهــا علــى النحــو املرجــو.
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اخلامتة:
موضعــا يف التيــار املــاد مــن الدراســات
لقــد حاولــت هــذه الدراســة أن جتــد هلــا ً
النقديــة الــي هــي عرضــة لقانــون :الظهــور واخلفــوت ،والنقــاش ،واألخــذ ،والــرد،
وذلــك إبجرائهــا ألدب األطفــال -مــع مالــه مــن خصوصيــة يف إبداعــه وتلقيــه -يف
ميــدان نظريــة مجاليــة التلقــي ،واعتمادهــا مفهــوم «أفــق التلقــي عنــد ايوس» أداة
مقاربــة بــن حقلــي أدب األطفــال وأدب الكبــار ،وعليــه ميكــن اخلــروج ببعــض النتائــج
والتوصيــات مــن مثــل:
 ليــس مــن الصعــب أن جيــاري أدب األطفــال نظـرايت النقــد األديب ،ولكــناإلجـراء الصحيــح هــو أن تكــون املعاجلــة متامخــة خلصائــص الطفولــة ومساهتــا.
 أال تقــف اجملــاراة بــن الدراســات املتعلقــة أبدب األطفــال ونظ ـرايت النقــداألديب العامــة عنــد حــدود التطبيــق والتحليــل يف ظــال منهــا ،بــل تدخــل معــرك
التنظــر والتقنــن؛ حــى يتأصــل مفهــوم اإلبــداع األديب يف جمــال أدب األطفــال مثلمــا
تطــور يف األدب العــام.
 ضمــان جــودة عمليــة التلقــي يف أدب األطفــال مرهتـ ٌـن جبمــال اإلبــداع للطفــلوجــودة اخلطــاب األديب املوجــه لــه ،فمــن خــال هــذه الرتاكمــات اإلبداعيــة يتطــور
إدراك الطفــل املتلقــي لــأدب وتنمــو ذائقتــه األدبيــة الــي هتيئــه إىل مســتوى متقــدم
يف عمليــة التلقــي.
 تســاوق املفهومــن :أفــق االنتظــار عنــد ايوس ،وأفــق انتظــار الطفــل يف أدباألطفــال يكــون يف املنظــور الكلــي لنظريــة التلقــي ،ويفرتقــان يف خصوصيــة التلقــي
املتعلقــة ابألدوات واإلج ـراءات.
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 تبايــن درجــات اجلــودة يف املنجزيــن :النقــدي وأدب األطفــال ،ففــي الوقــتالــذي يــرى ايوس أن مســة اجلمــال واإلبــداع تنتهــي أبن يبتكــر القــارئ أف ًقــا جديـ ًـدا
يُتـ ّـم بــه سلســلة الق ـراءة التارخييــة -فــإن أدب األطفــال يــرى اجلــودة يف حــدوث
االندمــاج والتأثــر مــن املتلقــي الطفــل ،أمــا ابتــكار معــى جديــد فهــو مــن قبيــل
االســتثناء والتفــرد ،كمــا أن اخلــروج بنظ ـرات نقديــة ال يتوافــق مــع اســتعداد الطفــل
الــذي خييــم عليــه التلقــي أكثــر مــن اإلرســال.
 عنيــت هــذه الدراســة مبحاولــة املقاربــة مــع رائــد نظريــة مجاليــة التلقــي األول(ايوس) ،لكــن ميــدان الدراســات اجلماليــة والنقديــة بوجــه عــام الي ـزال حباجــة إىل
دراســة عمليــة التلقــي عنــد األطفــال مــن خــال رؤيــة الرائــد الثــاين لنظريــة مجاليــة
التلقــي (وفولفانــج أيــزر).
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اهلوامش والتعليقات:
((( نظرية التلقي مقدمة نقدية ،روبرت هولب.9 :
((( املقامات والتلقي ،اندر كاظم.64 :
((( تلقي يف النقد العريب ،مراد فطوم.5 :
((( مجالية التلقي ،ايوس.101 :
((( فعل القراءة ،أيزر7 :
((( املسافة اجلمالية يف مسرح الطفل ،حبيب ظاهر229 :
((( أتثري مجالية التلقي األملانية يف النقد العريب ،علي خبوش.7 :
((( نظرية التلقي مقدمة نقدية ،روبرت هولب.104 :
((( نظرية االستقبال مقدمة نظرية ،روبرت سي هول.77 :
( ((1مقوالت نظرية التلقي بني املرجعيات املعرفية واملمارسة اإلجرائية ،حممد عبد البشري.7 :
( ((1التلقي يف النقد العريب :مراد حسن فطوم.33 :.
( ((1األصول املعرفية لنظرية التلقي ،انظم خضر.138 :
( ((1املرجع السابق.138 :
( ((1مفهومات نظرية القراءة والتلقي ،خالد علي ورىب عبد الرضا.167 :
( ((1الروايــة مــن منظــور نظريــة التلقــي مــع منــوذج حتليلــي حــول روايــة أوالد حارتنــا لنجيــب حمفــوظ،
ســعيد عمــري.33 :
( ((1أتثري مجالية التلقي األملانية يف النقد العريب ،علي خبوش.8 :
( ((1نظرية التلقي مقدمة نقدية ،روبرت هولب.97 :
( ((1املرجع السابق.103 :
( ((1مفهومات نظرية القراءة والتلقي ،خالد علي ورىب عبدالرضا.168 :
( ((2قراءة اآلخر ،قراءة األان ،حسن البنا.28 :
( ((2املرجع السابق.28 :
( ((2نظرية التلقي مقدمة نقدية ،روبرت هولب ،ترمجة عزالدين امساعيل.97 :
( ((2قراءة اآلخر ،قراءة األان ،حسن البنا.29 -28 :
( ((2التلقي يف العرض املسرحي ،سها طه سامل.594 :
( ((2أدب األطفال دراسة يف املفهوم ،د .انصر شبانة33 :
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( ((2اســتنادا ًإىل التصريــف املعجمــي لكلمــة (طفــل) فالصــي يســمى طفـ ًـا حــن يســقط مــن بطــن
أمــه إىل أن حيتلــم .لســان العــرب للعالمــة ابــن منظــور( 174 /8 :،الطفــل).
( ((2اجتهــدت يف ســياق املفهــوم بنــاء علــى اســتقرائي ملفهــوم ايوس يف أفــق االنتظــار ،وعلــى
خصوصيــة التأليــف واإلبــداع يف أدب األطفــال.
( ((2مفهومات نظرية القراءة والتلقي ،خالد علي و رىب عبد الرضا.169 :
( ((2كسر أفق التوقع يف الشعر اجلاهلي ،إخالص عيدان.254 :
( ((3مجالية التلقي ،ايوس.١١٠ :
( ((3أدب األطفال علم وفن ،أمحد جنيب.63-61 :
( ((3املرجع السابق.63 :
( ((3علم نفس النمو .،حامد زهران/ 271 :علم نفس النمو ،مرمي سليم.330 :
( ((3تربيــة الــذوق اجلمــايل هــو :هتيــؤ الطفــل لالنفعــال ابجلمــال ومظاهــره مــن خــال تربيــة متوازنــة
تنمــي املــدركات احلســية ،وذلــك بتدريــب ملكــة اإلحســاس علــى التــذوق الفــي ومتييــز عناصــره
داخــل املدرســة وخارجهــا.
معجم الطفولة ،أمحد زلط( 83 :تربية الذوق اجلمايل .)Education of aesthetic
( ((3أدب األطفال قراءات نظرية ومناذج تطبيقية ،مسرية عبدالوهاب.127 :
( ((3األسس النفسية للنمو ،فؤاد السيد /141 :علم نفس النمو ،حامد زهران.130 :
( ((3تطور الطفل عند بياجيه ،غسان يعقوب.73-72 ،
( ((3علم نفس النمو ،حامد زهران.168 :
( ((3املرجع السابق.202 :
( ((4تطور الطفل عند بياجيه ،غسان يعقوب.79 :
( ((4التفكــر عنــد األطفــال تطــوره وطــرق تعليمــه ،حممــود غــامن /87 :علــم نفــس النمــو ،مــرمي ســليم:
.264
( ((4علــم نفــس الطفولــة ،عبــد اجمليــد منصــور وزك ـراي الش ـربيين / 246 :علــم نفــس النمــو ،مــرمي
ســليم.266 :
( ((4علم نفس النمو ،حامد زهران /204 :النمو اإلنساين ،حممود عطا.151 :
( ((4تطور الطفل عند بياجيه ،غسان يعقوب /23 ،20 :التفكري عن األطفال ،حممود غامن.88 :
اإلحيائيــة إضفــاء احليــاة علــى االشــياء مــن حولــه ،أمــا االصطناعيــة فاملقصــود هبــا :أن كل شــيء
مصنــوع مــن كــذا أو بواســطة كــذا.
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( ((4علم نفس النمو ،حامد زهران.204 :
( ((4تطــور اللغــة ،عبدالرحيــم صــاحل / 132 -131 :علــم نفــس النمــو ،حامــد زه ـران/ 209 :
نشــأة اللغــة عنــد اإلنســان والطفــل ،علــي وايف.188 :
( ((4تطور اللغة ،د .عبدالرحيم صاحل.137-136 :
( ((4املرجع السابق /138 :علم نفس النمو ،حامد زهران.210 :
( ((4علم النفس التكويين ،صباح حنا و يوسف حنا.214 – 213 :
( ((5تطور اللغة ،د .عبد الرحيم صاحل.144 :
( ((5األسس النفسية للخربات الرتبوية وتطبيقاهتا لتعلم وتعليم األطفال ،اندية شريف.330 :
( ((5علم نفس النمو ،هشام خميمر.110 :
( ((5علم نفس النمو ،حامد زهران.217 :
( ((5علم نفس النمو ،د .حامد زهران /244 :علم نفس النمو ،هشام خميمر.134 :
( ((5علم نفس النمو ،هشام خميمر / 133 :النمو النفسي للطفل واملراهق ،حممد زيدان.135 :
( ((5علم نفس النمو ،حامد زهران.245 :
( ((5النمو النفسي للطفل واملراهق ،حممد زيدان.135 :
( ((5علم نفس النمو ،حامد زهران.245 :
( ((5علــم نفــس النمــو ،مــرمي ســليم / 347 ،345 :النمــو النفســي للطفــل واملراهــق ،حممــد
زيــدان.137 :
( ((6علم النفس التكويين ،صباح حنا ،ويوسف حنا.421 :
( ((6أدب الطفل وحاجاته وخصائصه ووظائفه يف العملية التعليمية ،هدى قناوي.135 :
( ((6علم نفس النمو ،حامد زهران.270 :
( ((6املرجع السابق.270،271 :
( ((6علم نفس النمو ،د .مرمي سليم.329 :
( ((6علم النفس الرتبوي ،عبداحلميد جابر.119 :
( ((6علم نفس النمو ،د .حامد زهران.271 :
( ((6تطور الطفل عند بياجيه ،غســان يعقوب/ 84 :تطور لغة الطفل ،عبدالكرمي اخلاليلة/78 :
علم نفس النمو ،د .حامد زهران.271،274 :
( ((6علــم نفــس النمــو ،حامــد زه ـران /275 :النمــو االنفعــايل عنــد األطفــال ،مفيــد حواشــن و
زيــدان حواشــن.140 /27 :
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( ((6علم نفس النمو ،حامد زهران /275 :النمو النفسي للطفل واملراهق ،حممد زيدان.140 :
( ((7علم نفس النمو ،حامد زهران /277 :النمو النفسي للطفل واملراهق ،حممد زيدان.142 :
( ((7علم النفس الرتبوي ،جابر عبد احلميد / 116 :علم نفس النمو ،د .حامد زهران.277 :
( ((7علم نفس النمو ،حامد زهران.280-279 :
التعصب :اجتاه نفسي مشحون انفعاليا حنو أو ضد مجاعة أو فكرة معينة.
( ((7أدب األطفال ،د .هادي اهلييت.43 :
( ((7أفق التوقع عند ايوس مابني اجلمالية والتاريخ ،خري الدين دعيش.79 :
( ((7مفهومات نظرية القراءة والتلقي ،خالد علي و رىب عبد لرضا.169 :
( ((7مجالية التلقي ،ايوس.66 :
( ((7نظرية التلقي مقدمة نقدية ،روبرت هولب.116 :
( ((7سياق التلقي واتريخ األدب عند ايوس ،نضال القصريي.69 :
( ((7أتثري مجالية التلقي األملانية يف النقد العريب ،علي خبوش .13
( ((8مفهومات نظرية القراءة والتلقي ،خالد علي و رىب عبدالرضا.172 :
( ((8مرمي سليم أدب الطفل وثقافته ،مرمي سليم.44 :
( ((8مفهومات نظرية القراءة والتلقي ،خالد علي و رىب عبدالرضا.173 :
( ((8املرجع السابق.171 :
( ((8نظرية التلقي أصول وتطبيقات ،بشرى موسى صاحل.47 :
( ((8مفهومات نظرية القراءة والتلقي ،خالد علي و رىب عبدالرضا.170 :
( ((8قراءات األطفال ،حسن شحاته.164 :
( ((8أدب األطفال يف ضوء اإلسالم ،جنيب الكيالين.145 :
( ((8مفهومات نظرية القراءة والتلقي ،خالد علي و رىب عبدالرضا.171 :
( ((8نظرية التلقي مقدمة نقدية ،روبرت هولب.112 :
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املصادر واملراجع
الكتب:
	-أمحد ،مسرية عبدالوهاب :أدب األطفال قراءات نظرية ومناذج تطبيقية ،ط ،1دار املســرة،
عمان1426،ه2006-م.
	-أيــزر ،فولفغانــغ :فعــل الق ـراءة نظريــة مجاليــة التجــاوب يف األدب ،ترمجــة :محيــد حلمــداين
واجلــايل الكديــة ،د.ط ،مكتبــة املناهــل ،فــاس1994 ،م.
	-جابر ،عبداحلميد :علم النفس الرتبوي ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،د.ط1968 ،م.
	-عزالديــن ،حســن البنــا :ق ـراءة اآلخــر ،ق ـراءة األان نظريــة التلقــي وتطبيقاهتــا يف النقــد األديب
العــريب املعاصــر ،ط ،1اهليئــة العامــة لقصــور الثقافــة ،القاهــرة2008 ،م.
	-حنــا ،صبــاح ،وحنــا ،يوســف :علــم النفــس التكويــي ،د.ط ،مديريــة دار الكتــب ،املوصــل،
1408هــ1988 -م.
	-حواشــن ،فيــد وحواشــن ،زيــدان حواشــن :النمــو االنفعــايل عنــد األطفــال ،د.ط ،دار
الفكــر ،عمان1420،هــ1989 -م.
	-خضر ،انظم :األصول املعرفية لنظرية التلقي ،ط ،1دار الشروق ،عمان1997 ،م.
	-اخلاليلة ،عبدالكرمي :تطور لغة الطفل ،ط ،2دار الفكر -عمان1995 ،م.
	-زلــط ،أمحــد :معجــم الطفولــة يف أدب الطفــل وتربيتــه وفنونــه وثقافتــه ،ط ،1دار الوفــاء -
اإلســكندرية2000 ،م.
	-زه ـران ،حامــد :علــم نفــس النمــو ،ط ،6عــامل الكتب،القاهــرة ،مكتبــة العبيكان،ال ـرايض،
1424ه2003 -م.
	-زيــدان ،حممــد :النمــو النفســي للطفــل واملراهــق ،ط ،4دار الشــروق ،جــدة1406 ،هــ-
1986م.
	-ســليم ،مــرمي :أدب الطفــل وثقافتــه ،ط ،1دار النهضــة العربيــة– بــروت1422 ،هــ-
2001م.
	 -علم نفس النمو ،ط ،1دار النهضة العربية -بريوت1423،هـ2002 -م.
	-السيد ،فؤاد البهي :األسس النفسية للنمو ،ط ،3دار الفكر العريب – القاهرة1977،م.
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	-شحاته ،حسن :قراءات األطفال ،ط ،2الدار املصرية اللبنانية ،القاهرة1992 ،م.
	-شـريف ،انديــة :األســس النفســية للخـرات الرتبويــة وتطبيقاهتــا لتعلــم وتعليــم األطفــال ،ط،1
دار القلم ،الكويت1410 ،هـ 1990م.
	-صــاحل ،بشــرى موســى :نظريــة التلقــي أصــول وتطبيقــات ،ط ،1املركــز الثقــايف العــريب ،الــدار
البيضاء2001،م.
	-صــاحل :عبدالرحيــم :تطــور اللغــة عنــد الطفــل وتطبيقاتــه الرتبويــة ،ط ،1دار النفائــس ،عمــان،
1413هـ1992 -م.
	-عطا ،حممود :النمو اإلنساين ،د .ط،دار اخلرجيي ،الرايض ،جدة1415 ،هـ1995 -م.
	-عمــري ،ســعيد :الروايــة مــن منظــور نظريــة التلقــي مــع منــوذج حتليلــي حــول روايــة أوالد حارتنــا
لنجيــب حمفــوظ ،ط ،1مشــروع البحــث النقــدي نظريــة الرتمجــة – كليــة اآلداب ظهــر
امله ـراز ،فــاس2009 ،م.
	-غــامن ،حممــود :التفكــر عنــد األطفــال تطــوره وطــرق تعليمــه ،ط ،1دار الفكــر  -عمــان،
1416ه ـ 1995 -م.
	-فطــوم ،مـراد حســن :التلقــي يف النقــد العــريب ،ط ،1اهليئــة الســورية العامــة للكتــاب ،دمشــق،
2013م.
	-قنــاوي ،هــدى :أدب الطفــل وحاجاتــه وخصائصــه ووظائفــه يف العمليــة التعليميــة ،مكتبــة
الفالح-الكويــت ،ط1424 ،1هــ2003-م.
	-كاظــم ،اندر :املقامــات والتلقــي حبــث يف أمنــاط التلقــي ملقامــات اهلمــذاين يف النقــد العــريب
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