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  مجاليات املكان يف اخلطاب السردي

   املوجـه لألطفـال
   العيـد جـلـويل-                                                 أ

                                                         جامعـة ورقلــة

  
  :ملخــــص

حيتل املكان يف اخلطاب السردي املوجه لألطفال أمهية كبرية ويشكل جزءا أساسيا يف بنيته، فهو               
اث عنصر فعال يف جذب املتلقي الصغري إىل العمل السردي وهو كذلك اإلطار الذي تنطلق منه األحـد                

  .وتسري فيه الشخصيات، وتعرض من خالله عواطفها وهواجسها

وهذه الدراسة حتاول رصد مجاليات املكان يف اخلطاب السردي املوجه لألطفال من خالل دراسة أمهيـة           
  .املكان ومستوياته وعالقاته بالقيم والسلوكات ومتظهره يف أشكال متعددة وأمناط خمتلفة

  

  : مقدمـــــة

ق من الكون مصدر كان يكون كونا وكيانا وكينونة، وهـو يف اللغـة مبعـىن                املكان اسم مشت  
املوضع، ويتمظهر املكان يف اخلطاب األديب يف صور شىت فقد يكون فضاء ماديا حمسوسا، وقد يكـون                 

واقعا حمتمال إذا إن جزئياته تكون حقيقية ولكنها تدخل يف سياق           "فضاء جتريديا خياليا، ومع ذلك يظل       
 أشكاال ال حصر هلا يصل إليها اخليال اللغوي فيما ميكن أن يـسمى مجاليـات اللغـة أو                   حلمي يتخذ 

)1(".مجاليات اخليال
  

ويرتبط املكان يف كل اخلطابات السردية بعناصر السرد األخرى كالزمان والشخصيات واللغـة             
ن ويتبادالن التـأثري    وغريها، فاملكان يرتبط بالزمان وكذلك يرتبط الزمان باملكان فهما عنصران يتفاعال          

والتأثر، ويعتمد الواحد منهما على اآلخر فليس هناك مكان بال زمان، وال زمان بال مكان فاملكان حبكم               
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طبيعته زماين والزمان حبكم طبيعته مكاين وليس هناك زمان بغري موضع يف املكان وال موضع يف املكـان          
  .سندرألك. بغري حلظة يف الزمان على حد تعبري الفيلسوف س

 فهي واقعة حتما حتت تأثري الزمان واملكان فهي         -سواء أكانت حمورية أم ثانوية    –وأما الشخصية   
جزء من التفاصيل املكانية، وال يتصور وجود شخصية دون مكان أي يف فراغ، فحضور الشخـصية يف               

  .العمل السردي هو حضور للمكان بكل جتلياته وتفاصيله

ن خالهلا بقية العناصر السردية، إا ملمح مهم يف طريقـة جتليـة             وأما اللغة فهي اليت تتمظهر م     
املكان، ويبدو أن كثريا من مجالياته سواء يف متظهره اخليايل أو الواقعي أو ما بينهما يعود بشكل أو بآخر                   

فهذه العناصر جمتمعة تشكل بنية النص السردي، وال ميكن الفصل بينها إال علـى              . إىل التشكيل اللغوي  
 التيسري اإلجرائي وقصد الفهم والدراسة وهذا ما نود القيام به يف هذه املداخلة الـيت خنصـصها                   سبيل

  .جلماليات املكان يف اخلطاب السردي املوجه لألطفال

  

  :الطفل واخلطاب السردي املوجه له

اخلطاب السردي املوجه لألطفال بكل أشكاله وأمناطه جزء من اخلطاب السردي العـام وفـرع      
ال فرق بينه وبني اخلطاب املوجه للراشدين إال يف مراعاة خصوصية هذا املتلقي الصغري كامليل إىل                منه، ف 

  )2(.الوضوح والتبسيط والتشويق والبعد عن الغموض والتعقيد

والطفل بطبيعته ميال إىل السرديات كاألحاجي واحلكايات واألساطري واخلرافات، وهلـذا تعـد             
ملوجهة لألطفال، فهي حتتل مكانة كبرية يف مكتبة األطفال وحتظى باهتمام    السرديات من أبرز اخلطابات ا    

عدد كبري من املؤلفني ملا هلا من تأثري كبري على السلوك القيمي لألطفال، وملا تتميز بـه مـن حيويـة                     
وتشخيص للموقف واحلوادث، فهي تستثري عواطفهم وتنمي القدرة لديهم على االبتكار واإلبداع فهي             

ا أبعاد الزمان تنقل األطفال عرب الدهور املختلفة، كما تتجاوز ـم احلاضـر إىل املـستقبل،                 بتخطيه"
وبتخطيها أبعاد املكان تنقلهم إىل خمتلف األمكنة، وبتجاوزها الواقع جتعل األطفال أمام حوادث ووقائع              

 اخليـال يف    وشخصيات وأجواء خارج نطاق اخلربة الشخصية لألطفال ويئ هلم الطوفان على أجنحة           
-jean jaques rousseau) (1712( وهذا ما دفع جـان جـاك روسـو  )3(".عوامل خمتلفة

 لتكون الكتاب الوحيد يف )robinson Crusoe()4" (روبنسن كروزو"إىل اختيار قصة  ) 1778
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 الذي  املنت"وأول قصة يقرأها ألا يف اعتقاده تزوده مبعارف كثرية وألا           ) Emile(مكتبة ابنه إميـل    
ال تكون أحاديثنا حول العلوم الطبيعية غري شرح له، وسيتخذ دليال يف أثناء تقدمنا حنو حـسن الـرأي                   

  )5(".وستروقنا مطالعته دائما ما ظل ذوقنا غري فاسد

  :إدراك الطفل للمكان من الوجهة النفسية

ختالف مراحل منوه ختتلف قدرة الطفل على إدراك العالقات املكانية القائمة بني األشكال تبعا ال
وتدل الدراسات النفسية على أن الطفل فيما بني الثانية والثالثة من عمره ال يدرك من تلك . وسين حياته

العالقات املكانية إال ما كان منها عمليا ونفعيا متصال اتصاال مباشرا بإشباع حاجاته ورغباته، وأنه فيما 
 املكانية الذاتية أي عالقاته ا وعالقاا به ويكيف نشاطه بني الثالثة والرابعة من عمره يدرك العالقات

وسلوكه وفقا هلذا اإلدراك، وأنه بعد أن يتجاوز الرابعة من عمره يدرك العالقات املكانية املوضوعية 
احمليطة به، مث يسعى بعد ذلك ليكيف نفسه هلذا اإلدراك اجلديد وإلقامة صلته القريبة والبعيدة ده 

  )6(.ختلفةاألشياء امل
ولقد دلت الدراسات اليت قام ا علماء النفس على أن قدرة الطفل يف إدراك اجتاهـه، وحتديـد      
موضعه ومكانه بالنسبة للشرق والغرب والشمال واجلنوب، والقرب والبعد تنمو ببطء حىت السادسة من              

يف سن الثامنـة عـشر إىل       عمره مث يسرع النمو فيما بني السادسة والثامنة، مث يهدأ تدرجييا حىت يصل              
  )7(.مستوى إدراك الراشد وهلذا يصعب على األطفال إدراك هذه االجتاهات يف باكورة حيام املدرسية

فالكاتب أو السارد الذي يتجه خبطابه للطفل ال ينبغـي عليـه أن يهمـل هـذه االعتبـارات          
     ا املتعـددة  السيكولوجية، فالكتابة للطفل تتطلب معرفة دقيقة بالطفولة ومالبساا املختلفة، ومستويا– 

 فاإلبداع يف اال القصصي ال يعفي الكاتب من اإلطالع على قـضايا الـنفس               –فنية، نفسية، تربوية    
  .والتربية املتعلقة ذا املتلقي

  

  :أمهيـة املكـان ومجالياته يف اخلطـاب السردي املوجه لألطفال
طاب السردي املوجه لألطفال إن مل يكن أكثرها أمهيـة   يعد املكان أهم العناصر املشكلة لبنية اخل      

لذلك ال يتجلى املكان يف هذا اخلطاب شيئا معزوال مفردا، أو تكوينا ماديا جمردا، أو بناء أجوفا حيتـوي   
على فراغات ومساحات وإمنا يتجلى باعتباره ممارسة إنسانية مرتبطة باحلـدث والشخـصيات وبقيـة               
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خلجات وعواطف، ومشاعر ومواقف وكل انفعاالت الكـائن اإلنـساين،       العناصر األخرى، فهو حيمل     
كما يتسم املكان يف هذا اللون من       . وكل التفاصيل الصغرية والكبرية واملعلنة واخلفية، والواقعية واملتخيلة       

اخلطاب بشيء من احلساسية وهذا العتبارات تتعلق خبصوصية هذا املتلقي، فالطفل يـرتبط باألمكنـة               
اطفيا روحيا هلذا يويل السارد أمهية للمكان وألن بعض القصص العاملية استطاعت أن جتـسد               ارتباطا ع 

روبنسون "املكان ذه الطريقة لقيت إعجاب األطفال على الرغم من أا مل تكتب يف األصل هلم كقصة               
نـوادر  "و" أمرية الثلج األبـيض "و" سندريال"و" حكايات ألف ليلة وليلة "و" رحالت جليفر "و" كروزو
وهي روائع تتسم بالبساطة الشديدة وتتميز بالصدق واحليوية والثراء واملتعة وتتخذ مـن املكـان           " جحا

  . وسيلة لإلدهاش

ويرتبط املكان يف هذا اخلطاب بالقيم ونظم السلوك ومن خالله يتشرب الطفـل هـذه القـيم،     
عا له يف احلكم على اجلمال      فتكون حمركة لسلوكه وعمله وتوجهه هذه الوجهة أو تلك كما تكون مرج           

والقبح واخلري والشر، فبعض األمكنة تدور فيه أحداث مرتبطة بالشر والقبح فيستهجنها الطفل وينفـر               
ويف مقابل هذا توجد أمكنة تـدور       . منها فتتشكل لديه من خالل هذا املكان جمموعة من القيم السالبة          

 الطفل املتلقي وهذه األمكنة ومن خالهلـا تتـسرب   فيها أحداث مرتبطة باخلري واجلمال، فتنشأ ألفة بني     
  .   جمموعة من القيم اإلجيابية

وعلى الرغم من أن املكان تفرضه األحداث نفسها فإن اختياره بدقة يضيف إىل العمل الـسردي    
نكهة خاصة وتشويقا أكثر، كما جيسد عن طريقه الكاتب املشاعر واألحاسيس واالنفعاالت، فـبعض              

اجلبال الشاهقة، والكهـوف العجيبـة،   : الطفل مبجرد ذكرها، فإذا قال الكاتب أو السارد األماكن تثري   
والغابات الكثيفة، واملدن العتيقة، واألزقة امللتوية، كل هذه األماكن توحي مبشاعر اخلوف، وهلا وطؤها              

ترك املكان أثرا   على نفسية الطفل، فما إن ينتهي الطفل من قراءة العمل السردي أو االستماع إليه حىت ي               
قويا يف نفسيته، هلذا حيرص املتخصصون يف أدب األطفال عموما ويف السرديات خصوصا على رسـم                 

–املكان بدقة، ويسعون إىل تقدميه يف صورة واضحة املعامل حبيث تتحدد وتتشكل جغرافيته، فاملكـان                
 مل يعد جمرد أحجـار أو   -ةسواء أكان قصرا أم كوخا، مدينة أو قرية، غرفة يف بيت أم ساحة يف مدرس              

كومة من تراب، بل غدا يف هذا اخلطاب كائنا يألفه الطفل فيحبه ويدافع عنه ويشعر باحلزن لفراقـه أو                   
أنـه  ) Marcel Proust) (1871-1922 ()8(فقدانه، ويعترف الروائي مارسيـل بروســت 

ساس من حيزيتـه    كـان يتـذوق األدب ويتمتع به على أ      "حيـن كـان يقـرأ على عهد طفولتـه       
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)Spatialité (              ،ار، ويتأمل البحار، ويـصعد يف اجلبـالفكان يركض بني السواقي، ويسبح يف األ
وميوج بني املروج، ويستمتع مبشاهد احلقول ويترته بني احلدائق واألشجار؛ وكأنه كان يأيت ذلك مـن                

رمبا كان تأثري مجالية احليـز    خالل قراءته للنصوص األدبية اليت كانت تضطرب يف حيز ما أو تصفه، بل              
      )9(".تسمو به إىل حد اعتبار قدرته على اإلقامة يف تلك األحياز مبا هي دور أو قصور أو قرى أو مدن

 

  ): األشكال واألمناط ( متظهر املكان 

فقد تـدور   ، يتجلى املكان يف اخلطاب السردي املوجه لألطفال يف أشكال متعددة وأمناط خمتلفة           
وقـد تـدور يف     ، وقد تدور يف أماكن شبه واقعية     ،  أماكن واقعية هلا وجود جغرايف معلوم      األحداث يف 

  .أماكن عجائبية أو يف أماكن توحي احلوادث واحلركات والشخصيات بوجودها

  

من أبرز مسات هذا النوع من األمكنة تسميته بأمساء واقعية هلا وجـود             : املكـان الواقعـي -1
يترك يف ذهن املتلقي الصغري أثـرا ال      ،  الكاتب أو السارد وصفا حسيا ماديا      يصفه، جغرايف حمدد ومعلوم  

، وال سيما إذا صور الكاتب األجزاء وعين باحلجوم واملـساحات         ، و جيعله يعيش يف عامل القصة     ، ينسى
واألشكال واملسافات غري أن اإلفراط يف وصف اجلزئيات قد يؤدي إىل طغيان هذا العنصر علـى بقيـة              

كما يؤدي أيضا إىل  تضييق مساحة اخليال يف العمل السردي ممـا     ، األخرى املشكلة لبنية النص   العناصر  
  )10(".إىل معرفة حمدودة بالصرامة واملوضوعية "ينعكس سلبا على مجاليات التلقي ويتحول 

لعبد احلميد بن هدوقة حيث    ) النسر والعقاب ( ومن أمثلة هذا النوع من األمكنة ما ورد يف قصة           
، )11("يف الزمن املاضي عندما كانت اجلزائر مؤيال ملختلف أنواع الطيور والوحوش واحليوانات           :  "وليق

وإمنا هو أيضا وليد رؤية خاصـة متثـل احنيـازا           ، إن تسمية املكان هنا ليس وليد ضرورة فنية فحسب        
 املاضي أنواعـا    فالكاتب يريد أن خيرب الطفل القارئ جبمال املكان وكيف كان يضم يف الزمن            ، للمكان

  .كثرية من الطيور والوحوش واحليوانات
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ويف كـل  ، وهو مكان له وجود جغرايف غري حمدد موجود يف الطبيعة : املكان شبـه واقعـي  -2
ال يرد له اسم معني يعرف به غري أننـا نـسلم            ، فهو ليس مكانا حقيقيا وال ومهيا إنه االثنني معا        ، بيئة

 ار والصحاري والبحار وغريها مما يكثر ذكـره يف هـذا النـوع مـن     بوجوده كاجلبال واألودية واأل
 حيث تـدور    )12(لواسيين األعرج ) السمكة الصغرية . . . نورا  (اخلطابات ومثال ذلك ما ورد يف قصة        

 حيث تدور أحداثها يف غابـة كثيفـة         )13(خلريف عائشة ) شيخ الغابـة (أو يف قصة    ، وقائعها يف حبرية  
  .األشجار

األمكنة العجائبية أمكنة يكثر ورودها يف األشـكال        ): اخلرايف واألسطوري (عجائيب  املكان ال -3
السردية املستوحاة من احلكايات الشعبية حيث تعيش كائنات خرافية متأل أمكنة عجائبية ليس هلا وجود               

  .كما ترد أيضا يف القصص احلديثة اليت خيلقها الكاتب يف وحي خياله، أو حدود

حيث تتعدد  ) 14(خلضر بدور ، )حكايات السندباد البحري  (نوع ما ورد يف قصة      ومن أمثلة هذا ال   
تبدأ القصة من مكان واقعي له وجود جغرايف معلوم هو مدينة البصرة لتنتقل إىل أمكنة               ، األمكنة وتتنوع 

منـا  عجائبية كثرية كاجلزيرة اجلميلة اليت تبني لسندباد ورفاقه بأا ليست جزيرة كما كانوا يعتقدون وإ              
فلمـا  ، وقد نبتت عليها األشجار من قدمي الزمـان     ، هي مسكة كبرية رست وسط البحر منذ أمد طويل        

أوقدوا النار أحست باحلرارة فتحركت وهوت إىل األعماق، وبعد تطواف وتنقل بني أمكنة عجائبيـة               
ايـة بـذكرها   فكأن احلك، تعود القصة يف األخري إىل مكان واقعي آخر له وجود واقعي هو مدينة بغداد     

تريد أن تعطي األمكنة العجائبية الواردة بينهما شيئا مـن الواقعيـة            ) وبغداد  ، البصرة(مكانني واقعيني   
غري أن تسمية املكان بأمساء معروفة كالبصرة وبغداد والعراق واهلند واليمن وبالد الـسند ال        ، واملصداقية

سردي مكان يقوم على التخيل اللغوي والغاية منـه  فاملكان يف العمل ال"يعين مطابقة هذه األمكنة للواقع    
ولذلك غالبا ما تأيت عامة غريبة ال حتيل        ، بناء العمل السردي وخدمته مبا يناسب الشخصيات واحلوادث       

   )15(".إال على مكان جمهول والغاية من تسميته إثارة اخليال أكثر مما هي حتديده جغرافيا وحتقيق املعرفة به

وهذا النوع من  األمكنة ال يرد ذكره مباشرة يف العمل السردي وإمنا ترد              : ـياملكان اإلجياب -4
خرج فالن أو   : فإذا قال السارد مثال   ، قرينة تدل عليه داللة غري مباشرة كألفاظ وعبارات توحي بوجوده         

جلس أو وقف فال شك أن هذه األفعال تدور يف حيز مكاين معني فال يعقل أو يتـصور أن         ، دخل فالن 
ومن أمثلة هذا النوع    ، )16(و أي عمل سردي من مكان تتحرك فيه الشخصيات وجتري فيه احلوادث           خيل

و شكرت هلـا عطفهـا عليهـا        ، وأخفته يف جيبها  ، تناولت الفتاة املنديل من يد جدا     : "قول السارد 
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ء ومل تقـوى  فغصت بالبكا، مث عانقتها عناقا طويال مؤثرا وقد امرت الدموع من عينيها      ، واهتمامها ا 
. . . . وامتطت كل منهما جودا وارحتلتا      ، خرجت من الغرفة فوجدت وصيفتها بانتظارها     ، على الكالم 

  )17(".اخل 

فالعناق واخلروج والرحيل وغريمهـا مـن       ، فكل حركة يف هذا النص توحي ضمنيا مبكان معني        
ويبتعـد علـى    ، التفاصـيل ومن مجاليات هذا النوع أنه ينأى عن ذكر         . احلركات كلها ترتبط بأمكنة   

وعن طريقها يتم التضافر بني السارد ، و يترك للمتلقي الصغري مساحة شاسعة فيها ينشط خياله     ، اإلطناب
  .أو الكاتب وهذا املتلقي اخلاص

  : اهلــوامــش    

  

  .06ص، 1988،  الطبعة األوىل-بريوت، دار احلداثة، إضاءة النص، اعتدال عثمان )1(
،  ديوان املطبوعات اجلامعيـة    -دراسة تارخيية فنية  -قضايا أدب األطفال    من  ، ينظر حممد مرتاض   )2(

 .142ص، 1994، اجلزائر

سلـسلة  ، الكويت، الس الوطين للثقافة والفنون واآلداب    ، ثقافة األطفال ، هادي نعمان اهلييت   )3(
 .182ص، 1988 سنة 123عامل املعرفة رقم 

 ).1660-1731 ((DANEIL Defoe)هي قصة للكاتب اإلجنليزي دانيال ديفو  )4(

 .317ص، 1956، القاهرة، دار املعارف، عادل زعيتر: ت، إميل أو التربية، جان جاك روسو )5(

، دار الفكـر العـريب  ، األسس النفسية للنمو من الطفولة إىل الشيخوخة      ، ينظر فؤاد البهي السيد    )6(
 .158ص، 1968، 2ط، مصر

 .الصفحة نفسها، ينظر املرجع نفسه )7(

 Ala recherche du" البحث عن الزمن الـضائع " أشهر أعماله  هو روائي فرنسي من  )8(

temps perdu. 

الس الوطين للثقافـة والفنـون   ، حبث يف تقنيات السرد ، يف نظرية الرواية، عبد املالك مرتاض  )9(
 .155ص، 1998سنة ، 240سلسلة عامل املعرفة رقم ، الكويت-واآلداب

 .150ص، املرجع نفسه )10(
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 .155ص، 1984، اجلزائر، املؤسسة الوطنية للكتاب، لنسر والعقابا، عبد احلميد بن هدوقة )11(

 .1992، املؤسسة الوطنية للكتاب اجلزائر، السمكة الصغرية. .نورا ، واسيين األعرج )12(

 .1986، اجلزائر، املؤسسة الوطنية للكتاب، شيخ الغابة، خريف عائشة )13(

 .1994، اجلزائر، دار اهلدى، حكايات سندباد البحري، خضر بدور )14(

جملـة بنـاة    ، مجاليات املكان يف احلكايات الشعبية وآفاقها يف قصص األطفال        ، أمحد زياد حمبك   )15(
 .83ص، 2000سنة ، 34سوريا العدد ، األجيال

 .144ص، ينظر عبد املالك مرتاض  )16(

  .    بريوت، مكتبة مسري. م.د، راعية األوز )17(
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