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ُ .طالبة دكتوراه يف اللغة العربية كآداهبا جباععة أصفهاف
ِ .طالب دکتوراه يف اللغة العربية كآداهبا جباععة الفردكسي ػ عشهد
ّ .أستاذ عشارؾ يف قسم اللغة العربية كآداهبا جباععة أصفهاف
ْ .أستاذ عساعد يف قسم اللغة العربية كآداهبا جباععة زاب
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الملخص

ادلوجو للطف ىو فن عن فنوف أدب األطفػاؿ كالػ م ضتنػان اخلػاات ادلناسػبة كاجلوابػب الطبيعيػة الػ تتفػ
النشيد ٌ
كادليوؿ األدبية لألطفاؿ .ى ا اللوف عن الشعر ليس باألعر السه  ،ب ضقتني عن شاعر األطفاؿ أف ضراعي ععػاض
كث ة قب الكتابة لو ،كعن أبرز ى ه ادلعاض ىو تناسب بشيد الطفػ عنػاوبان عػس عسػتوضات ظلػوهذ يف ىػ ا الب ػ
قان ػػا بدراس ػػة عقارب ػػة يف ادلن ػػاعا ال بوض ػػة ألباش ػػيد األطف ػػاؿ ل ػػدل عب ػػدالقادر الس ػػا ي ،أح ػػد ركادى ػػا يف اجل ا ػػر
كعصػػطف رمحابدكس ػ عػػن إض ػراف ،قػػد أبػػدعا يف الكتابػػة لألطفػػاؿ يف يػػس ادلواضػػيس ادلرتبطػػة ميػػا م ،كقػػد درسػػنا
ادلناعا ال بوضة كالتعلياية كال فيهية كالتسلية مثٌ ادلدرسة كالعلم كالعا لة كالطبيعة يف أشػعار ىػ ضن الشػاعرضن ،كقانػا
توصػػلنا إليهػػا أ ٌف للشػػاعرضن عشػ كات كث ػ ة يف ادلنػػاعا ال ػ احتػػوت
بتقياهػػا لػػدل كػ عنهاػػا .كعػػن النتػػا يت الػ
ٌ
عليهػػا أباشػػيدعلاذ قػػد تكػػوف أكثػػر ى ػ ه األباشػػيد يف ىػػدؼ تعلػػيم األطفػػاؿ فن ػجلن عل ػ اجلابػػب التفرضهػػي كادلتعػػة.
الشاعراف مبجلحظػة الطػابس التعلياػي كال بػوم الػ م ضك ٌػوف بنيػة أدب األطفػاؿ كضػهتمر يف حيػا م ،زلػاك بيػاف ادلعػا
كادلفاىيم األخجلقية كال بوضة لألطفاؿ بلغة سهلة كعربة كع بة.

الكلمات الرئيسة :السا يذ رمحابدكس ذ أدب الطف ذ ال بية كاألخجلؽ.

 الکاتبة ادلسهتكلة

h.elhaee@gmail.com
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المقدمة
ادلوجو لألطفاؿ ضتايٌ عػن بػاقي فنػوف األدب بادلوسػيق  ،كالػنغم كايضقػاع الػ م غلػ ب
النشيد ٌ
األطفاؿ ،حي ضعا عل توسيس رلاؿ خاا م كضكسبهم فصاحة يف اللساف كقدرة عل التعب ،
ضناػػي فػػيهم اخليػػاؿ اخلصػػب ال ػ م ؽل ٌكػػن الطف ػ عػػن ايبػػداع كا بتكػػار ،كذل ػ ا
بايضػػافة إن إبػػو ٌ
اكتس ػػب النش ػػيد عن ل ػػة خاص ػػة يف أدب األطف ػػاؿ ،كأص ػػبف الف ػػن األدت األق ػػول ت ػ ػ م ان يف بف ػػوس
ضوجػػو األطفػػاؿ ضلػػو ادلاارسػػات السػػلوكية احلايػػدة دلػػا
األطفػػاؿ .كعػػن الناحيػػة ال بوضػػة ،فػػّ ٌف النشػػيد ٌ
ػلتوضو عن عناعا سلتلفػة ثػثٌهم علػ ذلػ  ،كاػا أبٌػو ضعػد أحػد الوسػا ال بوضػة الػ جلػ ت إليهػا
اجملتاعات لتناية الطف  ،كتربيتو كتعلياو كتثقيفػو ،لػ ل ضنبغػي علػ الشػاعر أف ضكػوف حرضصػان يف
اختيار عوضوعات بشيده ليق ٌدعها لألطفاؿ ،خاصة كأ ٌف الطف ؽليػ إن ىػ ا الفػن األدت بػالفطرة
كضتفاع ععو كضتجاكب عس عا ػلتوضػو عػن قػيم أخجلقيػة كتربوضػة كاجتااعيػة كعػادات كتقاليػد ،كذلػ ا
ضعا الشاعر دا اان عل أف غلع بشيده كشعره سبيجلن للوصوؿ إن ىػدؼ تربػوم تعلياػي ،كػ ل تنايػة
القدرات الفكرضة كالعقلية للطف عتخ ان ضا ه لبلوغ عادلو كثقي أىدافو ادلرجوة (خالد عثاافََِٖ ،ـ.)ِٔ :
أعػػا عػػا دعابػػا للاقاربػػة ب ػا ى ػ ضن الشػػاعرضن ػ بغػػا النظػػر عػػن ت اعنهاػػا ػ ػ كجػػود ادلنػػاعا ادلش ػ کة
تطرقا إلی عناعا عش کة عث العلم كادلدرسة كاألـ كالوطن كالطبيعة ك. ...
كادلشاهبة يف أدهباا .کجلعلا ٌ
أىمية الموضوع وضرورتو

عث ػ ى ػ ه الب ػػوث تکشػػّ لنػػا أ ٌف ىنػػاؾ عش ػ و
کات يف ادلنػػاعا ب ػا األدبػػاا ايض ػرابيا كالعػػرب،
ادلش کات ال تدؿ علی كجود تارضخ عش ؾ عرض كقومی با ىاتا األعتا ،كعث ىػ ه ادلقاربػات
تفيدبا يف تقرضب األعم مقافيان كاجتااعيان.
أسئلة البحث
تطرقػػا إن ى ػ ه ادلنػػاعا كيػػّ اسػػتطاع الشػػاعراف اسػػتخداـ أباشػػيدعلا يف
دلػػاذا ى ػ اف الشػػاعراف ٌ
رلاؿ ال بية كادلعرفة كالناو كعا ىي ادلناىيت كالطرؽ ال سلكها الشاعراف يف إبشادعلا شعر األطفاؿ
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منهج البحث
الدراسػػة تكػػوف عػػن النػػوع الكيفػػي ،كب عتهػػا كصػػفية ػ ػ ثليليػػة كالت لي ػ ضكػػوف كفق ػان لعلػػم الػػنفس
احلدض كآراا ادلنظرضن يف ى ا اجملاؿ.
استندبا يف ىػ ا الب ػ علػی ادلػ ىب األعرضكػي يف األدب ادلقػارف ،ىػ ا ادلػ ىب ضقػّ عنػد
الدراسات التطبيقية ،الت م كالت مر يف األدبا كاختجلؼ اللغة فيهاا ف سب ،بػ ضرٌکػ اضنػان علػی
عبػدأ اجلاػاؿ كادلشػ كات كادلوازبػات الػ توجػد يف األدبػا فنػجل عػن تنػاا آراا ادلنظػرضن ادلعنػػا
يف رلاؿ تربية الطف كأدب األطفاؿ.
خلفية البحث
ىنػػاؾ كتػػب كعقػػا ت عدضػػدة حػػوؿ شػػعر أك بشػػيد األطفػػاؿ كحصػ البػػاحثوف علػ بنػػعها ك يف
عاضلي بجلكر عا ضتعلٌ مبوضوع الب :
القػػيم ال بوضػػة يف شػػعر األطفػػاؿ (خالػػد عثاػػاف) كأدب األطفػػاؿ كالقػػيم ال بوضػػة (أمحػػد علػػي كنعػػاف)
كأدب األطفاؿ يف العامل ادلعاصر (إمساعي عبد الفتاح) أدب الطف العرت (حسن ش اتو)
بررسػػی زلت ػواضی شػػعر کػػود در دىػػو ىفتػػاد «دراسػػة عنػػاعا شػػعراألطفاؿ يف السػػبعينيات»
(سيد عهدی زرقابی ،زلبوبة عباسبور بوغابی) بررسی تطبيقی شعر کود در سركده ىػای امحػد
شوقی ك اضرج ع زا «دراسة عقاربة يف شعر األطفاؿ عند أمحد شوقي كاضرج ع زا» (جهابگ اع ی،
فػػاركؽ بعاتػػی ك دضگػراف) بررسػػی تطبيقػػی سػػاختار ك دركف عاضػػو ضػػیىػػای فارسػػی ك عربػػی«دراسػػة
عقاربة يف البنية كادلناوف للتهوضدات الفارسية كالعربية».
المضامين التربوية لألناشيد لدي الشاعرين
بعا الشعراا ادلهتاا ب باشيد األطفاؿ التفتوا بت صي القيم الركحيػة يف بفػوس األطفػاؿ ،كإظهػار
عا ضتعلٌ باحلقوؽ كالواجبات كالفركض الشرعية ،كاحلرص عل تع ض ايؽلاف ،بت كيد عظاة اخلال
كعبسػطة ،كزلاكلػػة ايجابػػة عػػن أسػػملتهم فياػػا
كقدرتػػو ككحدابيتػػو ،كتوصػػيلها لعقػوذلم بصػػورة سػػهلة ٌ
ضتعلٌػ بوجػػود اخلػػال كصػػفاتو كإعكابيػػة عشػػاىدتو ،كك ػ ل احلػػدض عػػن س ػ ة النػػي (ص) كإب ػراز
التطرؽ إن ادلناسبات الدضنية ال تسػهم يف ترسػيخ ايؽلػاف
صفاتو كعناقبو كعواقّ أىلو كص بو ،ك ٌ
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كتعايقو يف بفوس األطفاؿ ،فنجلن عن تعرضفهم بشهتكف العقيػدة كتعلػم أركا ػا ،كإظهػار أمػر السػلوؾ ايؽلػا
عل ايبساف ،عث الصدؽ كاألعابة كالوفاا ،كطاعة أكيل األعر (ابو ععاؿََِٕ / ْٗ :ُٖٗٔ ،ـ).
الدين

ادلناس ػػبات الدضني ػػة عث ػ ػ ادلول ػػد النب ػػوم الش ػ ػرضّ كالعي ػػد كحل ػػوؿ ش ػ ػهر رعن ػػاف كغ ى ػػا ع ػػن أى ػ ٌػم
ادلوضػػوعات ال ػ تطػ ٌػرؽ إليهػػا الشػػاعر عبػػدالقادر السػػا ي ،كقػػد بظػػم السػػا ي قصػػيدة بشػػيد
ادلولػػد مبناسػػبة احتفػػاؿ عولػػد النػػي (ص) كقػػد جػػاات يف دضواب ػو أباشػػيد كأغػػا األطفػػاؿ اعتػػا
الشػػاعر ىػ ه ادلناسػػبة فرصػػة لتعدضػػد عناقػػب النػػي (ص) كىػػو األسػػوة احلسػػنة الػ غلػػب أف بقتػػدم
هبا ،كى ا عا ضنبغي عل الشاعر أف ضغرسو يف بفس الطف  ،فيقوؿ:

ىيا يعا بنشد قد ح عيد ادلولد  /عيد البش ادلصطف عيد الني زلاد  /ىادم األباـ ادلهتدم
ىيا يعا بنشد  /ضا فرحة الكوف بو أبق ه عن كربو (السا يَََِ ،ـ / ُِ :ت ك ََِٓـ) .
التغن بػو ففػي قصػيدة
كعن ادلناسبات أضناى ال بظم السا ي فيها ،قصيدة حلوؿ شهر رعناف ك ٌ
أمساىا رعناف ضقوؿ:

عرحبا ضا رعناف عرحبا طوؿ السنا  /كلاا جم استباف في أعر ادلسلاا  /أبػ رعػ
ايثاد يف ليالي ادلن ة / ....أب عنواف الو ػاـ كػ مغػر ضػوـ تػ ي  /جمػ تػدعو للسػجلـ
أب شهر الاكات( ...جلويلََِّ ،ـ.)ُّٓ :
كمل ضنس الشاعر عوضوع الصجلة ،ادلوضوع ال م ضراف ادلسلم طوؿ حياتو ،فيجب أف يغلبػ عليهػا
الطف الصغ حىت ت سخ يف سلوكو ال م ضقوـ بو ،كضػدعوه إن أدا هػا ﴿اتٍػ عػا أ ً
يكح ىػي إًلىيػ ى ًع ىػن
ٌ
يى
الٍ ًكتى ً
الص ىجل ىة تىػٍنػ ىه ىع ًن الٍ ىف ٍ ىشاا ىكالٍ يان ىك ًر﴾ (العنكبوت )ْٓ :ل ل كجب عل
الص ىجل ىة إً َّف َّ
اب ىكأىقً ًم َّ
الطف أف ػلافظ عليها عن الصغر فيقوؿ الشاعر:

حػػافظ علػ الصػػجلة يف سػػا ر األكقػػات  /فهػػي علػ الػػدكاـ قاعػػدة السػػجلـ  /فػػرض علػ العبػػاد يف
سػػا ر الػػبجلد  /تاركهػػا كػػاجملرـ ضعػػد غ ػ عسػػلم  /تػػدعو إن الفػػجلح ػدم إن النجػػاح  /كالػػدضن
باألفعاؿ كليس باألقواؿ  /فا ا يف احلبا تقم ب عر الدضن (السا يَََِ ،ـ / ْٕ :ت كََِٓـ).
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تتايٌػ األشػػعار كاألباشػػيد الدضنيػػة لػػدل عصػػطف رمحابدكسػ باست نػػار أصػػوؿ كعفػػاىيم تغػ ٌ م
ػتم
الطف يف كق عبكر ك يئ لػو أرضػية زلاػودة ضنشػ فيهػا الطفػ كتػهتمٌر يف خلقػو إف كػا كىػ ا ض ٌ
يف آماره بعرض ظلاذج عن األببياا كاأل اة الطاىرضن بشك أباشيد عق بة بصػور كقصػل للتفصػي
كسرد قصصهم .كضعلٌم األطفاؿ ايؽلاف با﵁ كحده كؽلثٌ عنظوعة أخجلقية كسلوكية عتكاعلة ،كض ي
بنااذج دضنية كاعلة .كىو ضػي ىعِّرؼ األطفاؿ عل أف ىناؾ خ ان كشران كعن الناس عن ضتبػس اخلػ كعػن
الناس عن ضتبس الشر كعا ضكوف عن عواقب لك عنهاا .لقد كظٌّ الشػاعر القػرآف كالسػ ة ال اتيػة
ضتطرؽ رمحابدكس إن عفاىيم دضنية كععنوضة كأبنا
لألببياا كاأل اة الطاىرضن يف األشعار الدضنيةٌ . ،
لتوصلنا ى ه ادلناس إن ادلراح ايبسابية العالية،
عسلاوف كلنا عبادئ كعناىيت غلب أف ٌ
بهتدضهاٌ ،
كالصػػجلة ىػػي الػػركن األساسػػي ل سػػجلـ ،كغلػػب عل ػ ك ػ طف ػ تعلٌػم الصػػجلة ،فالشػػاعر ض ػ كر أف
الصبف جاا ،كصوت األذاف ؼلابا بالصجلة كالنهوض ألدااىا ،مث الشاعر ضػي ٌكر الطفػ أف الطبيعػة
قد استيقظ قبلػ فقػم أبػ  ،فهػو باسػتخداـ صػور الطبيعػة اجلايلػة كحيوضتهػا كتػ ک ه بقيػاـ كػ
الكا نات قا اة لعبادة ا﵁ ،ضيعلِّم األطفاؿ ادلنهيت كادلسل ايسجلعي بطرضقة جت هبم ألدااىا:

صبف اس  ،صبف اس ) حػاف الصػبف ،حػاف الصػبف)  /ا﵁ كاؾ بػر  /برخيػ از جػا (قػم
عن عكاب )  /ض بار دضگر (للاػرة األخػرل)  /بػي از تػو برخاسػ (قػد قػاـ قبلػ ) /
از خ ػواب بلب ػ (البلب ػ ع ػػن الن ػػوـ)  /بي ػػدار گش ػػتو (كاس ػػتيقظ )  /ى ػػم غنه ػػو ى ػػم گ ػ
(ال ػااعم كال ىػػور)  /بػػا جي ػکجػػيك (كبصػػوتو)  /گنجش ػ زضبػػا (العصػػفور اجلاي ػ ) /
بػػي از تػػو گفتػػو (قػػد قػػاؿ قبل ػ )  /شػػكر خػػدا را (شػػكران ﵁)  /شػػب را س ػ يده (اللي ػ
كالفجر) (رمحابدكس  / ُّ :ُّٖٖ ،ت ـ َُٓٗـ).

ذكػػر الػػنعم كعػ ٌد عاخلقػػو الػػرمحن عػػن اخلػ  ،ضيعتػػا عػػن ادلنػػاعا الػ ضكػػوف ذلػػا دكر ر ػػيس يف شػػعر
الطف  ،كىي تكوف طرضقة دلعرفة ا﵁ سب ابو كتعػان .فباػا أ ٌ ػا تصػبف صػعبة أمنػاا عػ ٌدىا بػالااىا
كاألدلة كاألساليب البيابية ،ابتهيت رمحابدكس عس ة تناسػب الطفػ يف عػ ٌد الػنعم كالتػ كر باضػات
لتعرؼ األطفاؿ عل رب العادلا.
ا﵁ ٌ
ضبا صورة أى البي كاأل اة الطاىرضن لألطفاؿ يف أشعاره كض كر عاضلن
الشاعر رمحابدكس ٌ
بػو عػػن زلبػة لأل اػػة علػػيهم السػجلـ كأ ٌ ػم شػاىدكا الشػػقاا كالظلػػم كثلٌػوا بقػػيم األخػجلؽ .ىنػػا ضػ كر
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كاقعػة كػربجلا كعػ ك سػكينة يف قتػ أبيهػا كثػدمها عػس أبيهػا ايعػػاـ احلسػا (ع) كىػي طفلػة صػػغ ة
تيتٌا ػ كتبق ػ بػػدكف أب بطرضقػػة ح ضنػػة تػػهتمر عل ػ الطف ػ  ،كتسػػبب التعػػرؼ عل ػ كاقعػػة ك ػربجلا
كاألطفاؿ ال ضن كابوا فيها:

پدر بو راه افتاد كاش گرـ سكينو (ابطل األب كدعوع سػكينة ترافقػو)  /بػو ركم خػاؾ
تبآلود خياوگاه افتاد (كقد سػقط دعوعهػا علػ تػراب اخلػيم الدافمػة)« :پػدر هػو تنهػا
بػػود (كاألب كػػاف كحيػػدا)  /پػػدر هػػو تنهػػا رفػ (كاألب ذىػػب كحيػػدان) »  /سػػكينو تػػاب
بياكرد (ج ع سكينة)  /تقرار ،بو دبباؿ اسب بابا رف (فػ ىب خلػّ حصػاف ابيهػا
كىي عرىقة) (رمحابدكس ََِٕ / ُُ-َُ :ُّٖٔ ،ـ).
بظػ ػران دلراحػ ػ الرش ػػد ال ػػدضن يف األطف ػػاؿ كادلػ ػراىقا كتلبي ػػة حاج ػػا م ادلختلف ػػة يف الس ػػنا ادلتدكال ػػة
كتفكرىم كتلقػيهم للقنػاضا الطبيعيػة كعػاكراا الطبيعيػة ككػ ل تعلٌاهػم ادلفػاىيم ا بت اعيػة كالبدضهيػة
كاحلرضة ،كالعدالة ،كاخل  ،كالشر ،كعواضػيس أخػرل كػالرب ،كاجلنػة ،كجهػنم ،بشػاىد أعليػة تناسػب
ادلواضيس الدضنية يف القصل الدضنية عس السن كخلفية ععلوعات الطف ذ كأحيابان تظهر أعلية جنسية
الطف  ،ك ل كضصػبف ذلػا دكر يف ا ىتاػاـ .فاػثجلن ذكػر قصػة قػوـ لػوط يف أشػعار األطفػاؿ أك يف
كتبهم اخلاصة ،ضكوف جدضرة بال كر كتسبب أمران سلبيان عل األطفاؿ .أك ذكر ادلسا كادلفاىيم
الطبيعية كادلاكراا الطبيعية بصورة غ ص ي ة ،شلػا ض لػ ؿ ععتقػدا م الدضنيػة .أضنػا ا ىتاػاـ ادلبػال
بػػاحلرب كاجملػػازر الػ ثص ػ يف احلػػركب الدضنيػػة ،تسػػبب ابعكػػاس صػػورة سػػيمة عػػن الػػدضن يف ذىػػن
األطف ػػاؿ كخط ػػورة اب ػػتجل هم بػ ػ عراض بفس ػػية (حكيا ػػي كآخ ػػركفَُِِ / ُّٓ :ُُّٗ ،ـ) .األش ػػعار
الدضنيػػة ذلػػا أىػداؼ :عنهػا اذلػػدؼ ا عتقػػادم كعنهػا اذلػػدؼ ال بػػوم كعنهػا اذلػػدؼ التعلياػػي كعنهػا
اذلػػدؼ اجلاػػايل .اذلػػدؼ ا عتقػػادم :كىػػو ضهػػدؼ بتلقػػا الطفػ كلاػػة التوحيػػد كترسػػيخ حػػب ا﵁
تعان كحب الني (ص) كحب أى بيتو كاألكلياا ،كتعلٌم القرآف ،كبياف حقيقة ايبساف كعكابتو يف
كتعهػد الفطػرة
األرض .اذلدؼ ال بوم :كىو ػلتوم عل أعرضن ىاعا كعلػا أ :البنػاا ،كبنػاا الػنفس ٌ
الاضمػػة علػ أسػػس إسػػجلعية .ب :احلااضػػة عػػن ايضلػراؼ ،كالعبػ كالنػػجل ت الفكرضػػة ،كالفسػػاد.
كاذلػدؼ التعلياػػي :رفػػس عسػتول الثقافػػة ايسػػجلعية لػدل الطفػ  .اذلػػدؼ اجلاػايل :لت قيػ اجلاػػاؿ
النفسي يف سلوؾ الطف كابتاجػو ،كت كقػو .بظػران دلػا شػرحنا حػوؿ تط ٌػرؽ كػ عػن الشػاعرضن للنشػيد
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الدضن ،بجلحظ اىتااعهاا اخلػاص هبػ ا النػوع عػن الشػعر كذلػ مبػا ضػهتمٌر يف تربيػة الطفػ  ،يف حػا
رأضنا الشاعر ايضرا رمحابدكس ٌبوع ككثٌر عن التو ٌغ يف ى ا ادلناوف ،فنرل أبو فنجلن عػن ذكػر
الصجلة كأصوؿ الدضن كالصياـ ،طرح قصل األببياا كاأل اة الطاىرضن عليهم الصجلة كالسجلـ.
العلم والمدرسة
ش ػػغ عوض ػػوع العل ػػم ،كاحلػ ػ ٌ علي ػػو ،كفن ػػااات ال ػػتعلٌم ،كفوا ػػده ،كآفاق ػػو عس ػػاحات كاس ػػعة ع ػػن
ادلوجهة إن األطفاؿ كقد ثػ ٌدث الشػعراا عػن قياػة العلػم كأعليتػو يف عسػار تطػور كػ أعػة
األباشيد ٌ
كارتقا هػا ،كابعكاسػػاتو علػ ادلتعلٌاػػا ،كفوا ػػده ،كاػػا أكثػػر الشػػعراا عػػن احلػػدض عػػن أدكات العلػػم
ّ ،كادلكتبة (النجار ،تا.)ُُ :
الص ٌ
عن كتب ،كدفاتر ،كأقجلـ ،فنجل عن احلدض عن ادلدرسة ،ك ٌ
ىتم عبدالقادر السا ي هب ه ادلوضوعات يف دضوابو لألطفاؿ ،عوضوعات عدرسية كثػ ة
كقد ا ٌ
ىي :ادلدرسة  ،اللعب يف الساحة  ،زلفظ  ،القلم  ،الكتاب  ،اجلا ة ك كداع ادلدرسة .
ضتغن السا ي هبا كضقوؿ عل لساف طف :
ففي أبشودة ادلدرسة ٌ

عدرسػ احلبيبػػة عػػن عنػ يل قرضبػػة  /أبواهبػا عرتفعػػة أقسػػاعها عتٌسػػعة  /أحببتهػػا عػػن قلػػي أل ٌف
فيها ص ي  /فارقتها زعابا مث رجع اآلف( ...السا ي.)ِّ :َََِ ،

كيف قصيدة الكتاب ضقوؿ:

لبي ضا كتات ضا أفن األص اب  /عنظرؾ اجلاي ليس لو عثي  /ض داد بالرسو ـ يف سا ر العلوـ
 /رأض في العجبا كبل عن األدبا  /ل ا أبا أرعاؾ دكعا ك أبساؾ (الساب )ّٔ :َََِ ،
فا اد السا ي ضسع عن كراا ى ه القصا د إن توعيػة الطفػ كإشػعاره بادلسػهتكلية جتػاه الکتػب
ادلدرسية ،با﵀افظة عليها كععرفة قياتها أ كىي ثصي العلم:

زلفظ أبيقة خفيفة رشيقة  /زلالها لطيػّ كجلػدىا بظيػّ  /أحفػظ فيهػا كتػي يف البيػ أك يف
ادلكتب  /كىي عل الدكاـ يف اليد أكأعاعي  /حفظتها كنفسي ألف فيها درسي (الساب .)ُّ :
ص يف أف العلم ىو أسػاس الرقػي كا زدىػار كالتطػور الػ م تسػع إليػو األعػم ،فػجل ضتسػاكل العػامل كاجلاىػ
أبدا ﴿قي ى ضستى ًوم الَّ ًضن ٍضعلىاو ىف كالَّ ًضن ى ٍضعلىاو ىف إًَّظلىػا ضتىػ ى َّكر أيكليػوا ٍاألىلٍب ً
ػاب﴾ (ال عػر .)ٗ :كالعلػم دا اػان
ى
ي ٍ
ٍ ٍ ٍ
ي
ى ي ى ى
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ػلتػػاج إن دعاعػػة تكالػػو ،كىػػي ال بيػػة كاألخػػجلؽ احلسػػنة ال ػ غلػػب عل ػ الطف ػ أف ضت ل ػ هب ػا
كضشب عليها ليكوف فردان صاحلا ضساىم يف بناا الػوطن كا رتقػاا بػو .عػن أى ٌػم عيػ ات أدب الطفػ
كادلراىقا ىو التعليم ،أل ٌف الطف بقرااة الشعر كالقصل ضستاتس فقط ،ب عن ىػ ا اجملػاؿ ض ضػد
علاػػو كععرفتػػو كضػػتعلٌم العلػػوـ كادلفػػاىيم .األطفػػاؿ ضرغبػػوف يف اسػػتااع قصػػل األبطػػاؿ كالشػػجاعة
كاحلااسة ،خاصة إف كاب بلغة الشعر .ذل ا ثتوم الكتب األدبية لألطفاؿ بطبيعتها عل التعليم
كال بية عهاا كاف عناو ا ،أل ٌف ى ه الكتب يف الواقس طرضقة لوصوؿ الطف عػن أبػا إن ضلػن
(علػػي پػػورََِٕ / َِ :ُّٖٓ ،ـ) .كإ ٌف التعلػػيم كال بيػػة ضسػػاعد يف تكػػوضن شخصػػية الطفػ كضدلػػو
عل التخطٌي إن ا ستقجللية (شعارم بژادََِٕ / ّْ :ُّٖٓ ،ـ).
الرسػػم) ،كالػ م اسػػتخدـ فيػػو الشػػاعر األعػػداد
دلصػػطفي رمحابدكسػ شػػعر بعنػواف (احلسػػاب ك ٌ
لعػػرض رسػػم تعلياػػي تربػػوم لألطفػػاؿ كىػػو ضهػػدؼ يف تربيػػة الػ كؽ كالفػػن لػػدل األطفػػاؿ ،فالطفػ
ضرسػػم اجلب ػ كالبي ػ كالػػوردة كعادتػػو يف الرسػػم ،مث ضشػػعر أ ٌف الرسػػم ضكػػوف سػػهجلن لػػو كضسػػتيقن أف
بّعكابػػو اسػػتخراج رسػػم سػػه عػػن ىػ ا الشػػعر ،ىػ ا الشػػعر ػلػ الطفػ علػ الب ػ كاجلهػػدذ مث
ضسػػبٌب لػػو احلصػػوؿ علػ لعبػػة عثػ ة ضسػػتطيس هبػػا الػتىػ ىعلم .الشػػاعر مب جػػو الشػػعر كاللعػػب خلػ ج ػوان
عرحػ ػان كجػ ػ ابان كع ػػنفعجلن لألطف ػػاؿ .كغلعػ ػ ل ػػو ىػ ػ ا الش ػػعر إعكابي ػػة رب ػػط الس ػػبب بالنتيج ػػة لتناي ػػة
أحاسيسو كعشاعره كعهاراتو ،كتكوضن ال كؽ الفن لدضو .يف األشعار التاليػة الػ كر بشػاىد الشػاعر
بػ كره األعػػداد ،ضقصػػد تىعلػػم الطفػ احلسػػاب كالعػ َّػد ،مث جبعػ األعػػداد ك ٌ ػا أركػػاف الطبيعػػة ضقػ ٌػوم
جتسػم الطبيعػػةذ كك ٌ ػا أعػػداد حسػػاب مث ضػػتعلٌم األطفػػاؿ أشػػكاؿ
كضرضػػو علػ ٌ
اخليػػاؿ لػػدل الطفػ ٌ
الطبيعػػة عػػن اجلبػػاؿ كالسػػهوؿ كادلراعػػي بتشػػبيهها إن األعػػداد ،فعػػدد مػػاعن ضشػػبو اجلبػ عنػػد كقوفػػو
جنػب عػػدد السػػابس كالصػػفر ضي ىشػبَّهو بالشػػاس ادلنػ ة كالػػوركد بعػػدد سػػة فهكػ ا ضػػتعلٌم األطفػػاؿ
رسم الطبيعة باألعداد:
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ض ػ ىش ػ ك ض ػ ىف ػ (مثػػاف كاحػػد كسػػبس كاحػػد)  /ض ػ ىف ػ ك ض ػ ىش ػ (سػػبس
كاحد كمثاف كاحد)  /شد رشتو م كػوه (قػد صػارا سلسػلة جبػاؿ)  /پػاضا آف ،دشػ (يف
الػ ػوادم ذلػ ػ )  /ضػ ػ ص ػػفر گن ػػده (ضوج ػػد ص ػػفر كبػ ػ )  /ب ػػا م آ اسػ ػ (كفوقها ػػا) /
خورشيد زردضس (مشس صفراا)  /پر بور ك زضباس (عنيمة كهبية)  /گ  ،پػنيت تػا پػنيت
(الورد ،س إن س)  /خابو ،دك تا ض (كالبي ايمنا إن الواحد)  /شك درخ
اس ػ (تكػػوف كالشػػجرة)  /پػػنيت كدك تػػا ض ػ ( ػػس كامنػػا كاحػػد)  /پػػاضا آ ػػا (ضكػػوف
ثتهاا)  /ركدم پر آب اس ( ر شللهت عن ادلاا)  /بقاشي عن اس (ى ا ضكوف رمسي)
 /درس حساب اس (كىو ضكوف درس احلساب) (رمحابدكس ُٗٗٗ / ِٔ :ُّٕٖ ،ـ).
إ ٌف الكتػػاب ضكػػوف أفنػ صػػدض ل بسػػاف ،الصػػدض الػ م ضوجػػد دا اػان ،كيف أم عكػػاف كضسػػاعد
ايبسػػاف كضكػػوف أبيسػػو يف كحػػدة أضاعػػو كيف سػػاعاتو الباىتػػة .ق ػرااة الكتػػب غ ػ أ ػػا لػػئ الوق ػ
النػػا س ،ك ػ ل تػػهتمٌر يف قػ ٌػوة ا بتكػػار كرشػػد ك تنايٌػػة قابليػػات الطف ػ عػػن اخلل ػ كالتكػػوضن ،كقػػد
أمبت التجارب أ ٌف األطفاؿ ال ضن ضرغبوف يف ادلطالعة عن السنا ادلبكرة ذلم قدرات عالية يف حػ
ادلشػػاك  ،فيتنػػاعّ صلػػاحهم يف ا ختبػػارات ادلختلفػػة بالقيػػاس عػػس اآلخ ػرضن .ل ػ ا ق ػرااة الكتػػب
كادلطالعػػة ٌهػػد لنػػا ا بتهػػاج يف أسػػاليب سلتلفػػة ،فاػػن ى ػ ه األسػػاليب ىػػي ب ػ الشػػوؽ إن ادلطالعػػة يف
األطفاؿ كترغيبهم كثرضنهم علی ى ا األعرذ إذف ػلص ى ا إٌ عن طرض الشعر كايبشاد ذلم:

ال دكسػ  ،ال كتػػاب ،ام توابػػا (أضهػػا الصػػدض  ،أضهػػا الكتػػاب ،أضهػػا القػػدر)  /ال علػػدـ ىػػر كػػو
ىس تنها (ضا أبيس عن ضكوف كحيدا)  /ال راز ب رگ هشاو بور (ضا أكا سػر ببػس النػور)  /ال
ضار قدمی حاؿ ك فردا (ضا رفي ادلاضي كادلستقب ) (رمحابدكس ُْٖٗ / ّٗ :ُّّٔ ،ـ).
كضناػ ػي عن ػػده
فاحل ػػدض ع ػػن عوض ػػوع العل ػػم كادلدرس ػػة يف الش ػػعر ٌ
ادلوجػ ػو لألطف ػػاؿ ضس ػػاعد الطفػ ػ ٌ
كضناي لغتو القوعيػة عػن خػجلؿ أسػاليب ككسػا تربوضػة
عهارات اللغة ،القرااة كالكتابة كا ستااعٌ ،
سػػهلة كبسػػيطة ترقٌ ػي عسػػتول تفك ػ ه الصػػغ  ،كالشػػعر ضهػػتم أضن ػان بت كضػػد الطف ػ عناصػػر ادلعرفػػة
ػجس الطفػ عل ػ حػػب ادلدرسػػة كايقبػػاؿ
النػػركرضة عػػن علايػػة كبظرضػػة يف سلتلػػّ ادليػػادضن ،كاػػا ضشػ ٌ
عل الدراسة ،كب ركح الطا ة العلاية بنفسو ،كايسهاـ يف بناا شخصيتو إن أف غلعلو ضشارؾ
يف دفس اجملتاس إن عواكبة احلنارة كالتق ٌدـ كا زدىار .كاا شاىدبا عن خجلؿ النااذج ادل كورة للشاعرضن يف
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بوعا يف ى ا ادلناوف ،كبجلحظ أ ٌف عبد
خصا عكابة بينة للنشيد التعلياي كقد ٌ
اىتااعهاا ب عر التعليم أ اا ٌ
الرمحن السا ي اعتن ب عر التعليم بتغاسو يف بياف فوا ػد ادلدرسػة كالعلػم كعكابتهػا يف اجملتاػس ،يف حػاؿ أف
الشاعر ايضرا عصطف رمحابدكس دعيت األشعار التعلياية مبا ضشابو اللعب كادلرح ،لتكوف أكثر بفوذان يف
ركح الطف كاا حظنا يف أبشودتو ،اس أصابس أك العب باألصابس ال م ضسع عن خجلذلا تعليم
احلساب كعا ضكوف يف الطبيعة لألطفاؿ.
المجتمع
إ ٌف توميػ الػػركابط كالعجلقػػات ا جتااعيػػة بػػا النػػاس ،ككػ ل التفاعػ احليػػوم البنٌػاا عػػا بػػا أفػراد
اجملتاػػس ،كادلشػػاركة ا جتااعيػػة اخلجلقػػة يف أفػراح النػػاس كأت ػراحهم ،كيف أبشػػطتهم كأعاػػاذلم ،فن ػجلن
تعاػ الل اػػة بػػا
عػػن عسػػاعد م إذا عػػا احتػػاجوا إن عسػػاعدة أك صلػػدة ،فهػ ه األسػػباب رلتاعػػة ٌ
أفراد اجملتاس ،كتدعم الركابط ايبسابية با الناس .فايبساف كا ن اجتااعي ،ضقول عل العي
ػردا ،ك ضػػتا ٌكن عػػن البقػػاا كحيػ نػدا يف شلارسػػة شػػهتكف حياتػػو ،كمبػػا أ ٌف الفػػرد أسػػاس اجملتاػػس ،فقػػد
عنفػ ن
أصبف عن النركرم تربيتو عل األسس السلياة كادلناىيت القوؽلة ،ال ترفػس عػن شػ بو ايبسػا إن
جابب ش ف اجملتاس ب سره.
احلػػدض عػػن القنػػاضا ا جتااعيػػة كالتطػ ٌػرؽ إن اجملتاػػس يف شػػعر األطفػػاؿ ضػ ٌكد األطفػػاؿ بػػالقيم
ال ػ ػ تص ػػق شخص ػػيا م ،كت ػػنظٌم عجلق ػػا م ع ػػس اآلخ ػ ػرضن ،كضب ػ ػ ٌ ركح التع ػػاكف كالتفاع ػ ػ بي ػػنهم
كضبعدىم عن عنصر ا تٌكالية كاخلاوؿ ،كضعلٌاهم عبدأ ا عتااد علػ الػنفس كاػا كضػدخ الػ احم
كالتعاطّ إن بفوسهم ،إضافة إن تركضا األطفاؿ عل كيفية ا طلراط يف احلياة العاعة« .فػ دب
عاػا ضكاػن
األطفاؿ ض كد الفمة ادلوجو إليها مبقوعات فهم أسػباب السػلوؾ ايبسػا  ،كضتع ٌػرؼ الطفػ ٌ
كراا أشكاؿ السلوؾ ادلختلفة عن أسباب ،كعا ػلركها عن دكافس» (عبد الفتاحُٗٗٗ ،ـ.)ّٖ :
مبا أ ٌف الطف ضعي يف اجملتاس كفيو ضناو كض ٌب ،فيجب أف ض خد صورة عن ى ا اجملتاس ،كقػد
أعط ػ الشػػعراا أعليػػة كب ػ ة للعا ػ  ،كالسػػا ي عث ػ ىػػهت ا اىػػتم بالعا ػ فجع ػ عػػن عيػػد العاػػاؿ
عناسبة لل دض عن العا كأعليتو فيقوؿ:
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حيي يف األضاـ كالليايل  /ضا بسػاة الرجػاا كاآلعػاؿ  /ضػا صػابس الفرحػة للعاػاؿ  /ضػا عيػد ضػا
عيد  /الكوف قا م عل أكتافنا  /كقاـ عن قب عل أسجلفنا  /ضػا عيػد ضػا عيػد  /ضلػن بػراؾ
عوعد ابتصار  /لكػ عظلػوـ عػن األحػرار  /ك دافعػا للعاػ اجلبػار  /ضػا عيػد ضػا عيػد  /ضلػن
الون قد صنعوا الشركرا  /كعهدكا اجلباؿ كالصخورا  /كحطاوا يف ادلال الغركرا  /ضا عيد ضا
عيد (السا يَََِ ،ـ.)ِٓ :
إ ٌف اىتااـ شعر األطفاؿ بادلهن لو عجلقة كب ة بادلوقّ ال بوم عن العا كخل عوقّ إغلات عنو
كخاصة األعااؿ اليدكضة أك اخلطرة أك ذات الطبيعة اخلاصة النادرة (الصفدمََِٕ ،ـ .)ّْٗ :كاا
أ ٌف السا ي حاكؿ عن خجلؿ بعا القصا د ال بظاها أف ضعلم الطف اح اـ العا كالعاع يف
تعرفػػو هب ػا
سلتلػػّ اجملػػا تذ فتنػػاكؿ العدضػػد عػػن ادلهػػن كالوظػػا ّ يف أباشػػيد شػػعرضة تقػ ٌػرب الطفػ عنهػػا ك ٌ
كب عليتها يف اجملتاس ،ععتادان عل أسلوب بسيط سه بعيد عن التعقيد ،فكتب عن النجار فقاؿ:

مسع كالصف يف الشارع الكب  /كعرة كالنرب كتػارة كالسػ ب  /فرحػ ضلػو عصػدره
عسػػتطلعا عػػن خػ ه  /فصػػاح صػػوت اجلػػار أتيػ للنجػػار  /فػػابظر إن األبػواب تصػػنس عػػن
األخشػػاب  /ػػر با﵀ ػ عث ػ ضػػد للػػدل  /كآل ػ ادلنشػػار كذل ػ ادلسػػاار  /فاعا ػ قلي ػ
العا ك تع باألع (السا يَََِ ،ـ.)ِٔ :
كيف األخ ؽلكننا أف بقوؿ ب ٌف ك ى ه القصا د محلػ دعػوة إن حػب العاػ كاحػ اـ كػ ادلهػن
كاحلرؼ كايقباؿ عليها.
الش ػػاعر رمحابدكس ػ عن ػػد تعل ػػيم األخ ػػجلؽ كال بي ػػة للطف ػ يف أش ػػعاره ضػ ػ كر البيم ػػة كالشػ ػوارع
كادلدضنة ،يف ى ا الناوذج عن أشعاره اجلايلة األلفاظ كالصػور الػ شللػواة بادلفػاىيم ال بوضػة ،ضػدعي
الطف إن حفظ بظافة عدضنتو كشارعو كأ ٌف عدضنتو كبيتو غلب عليو رعاضتها:

اضػػن هيػػو خيابوبػػو (عاى ػ ا شػػارع)  /دكد دع ػ فراككبػػو (ضكػػوف ع دمحػػا ى ػ ا الشػػارع)/ ....
ىرجا كو اضن دكر براس (كك عا ػليط بنا)  /شهرضو كو ىر هي باشػو (عدضنػة كيػّ عػاتكوف) /
ع ػػاؿ ع ػػن كع ػػاؿ مشاس ػ (بالنهاض ػػة ى ػػي لن ػػا كلك ػػم)  /ش ػػهر ك ي ػ بگ ػػو دارمی (فن ػػتفظ بنظافته ػػا
كجتايلها)  /كو شهر عا خابو عاس (ألف عدضنتنا بيتنا) (رمحابدكس ََِٕ / ٖ :ُّٖٓ ،ـ).
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ضتٌنػػف لنػػا شلػٌػا عػػن فيػػو الشػػاعراف بػ عر اجملتاػػس أ ٌ اػػا حػػاك تعػ ٌػرؼ الطفػ مبجتاعػػو ،إذف بػػرل ىػ ه
ادلعارفػػو تظهػػر يف أشػػعار السػػا ي ب ػ كره ادلهػػن ادلختلفػػة كقياتهػػا كل كعهػػا يف اجملتاػػس كأعليتهػػا كعػػا
ضقوعوف هب ه ادلهن كبرل الشاعر رمحابدكس خجلفان للسا ي جاا ب كر عا الشارع كادلدضنة كأعلية
بظافتها كرعاضتها كذكر حقوؽ اآلخرضن كعا غلب العا بو يف اجملتاس عن خجلؿ بصا ف كعواعظ.
األسرة
عػػن الطبيعػي أف تكػػوف األسػػرة عوضػػوعان بػػارزان آخػػر يف شػػعر األطفػػاؿ أل ٌ ػا البيمػػة األكن الػ ضعػػي
فيه ػا الطف ػ  ،ذل ػ ا كػػاف ذل ػا ت ػ م كب ػ عل ػ شخصػػيتو ،إبطجلق ػان عػػن األسػػرة ضبػػدأ أكؿ احتكػػاؾ لػػو
بالعامل اخلارجي ،ف كثر عا ضرتبط بو الطف ىو األسرة كأفرادىا ال تربطػو هبػم عجلقػة حػب كحنػاف
كاح اـ ،ل ل اىتم شعراا األطفاؿ هب ا ادلوضوع ،كىو احلاؿ بالنسػبة لعبػدالقادر السػا ي الػ م
ٌات ػ عػػن عيػػد األـ عناسػػبة ل شػػادة بالػػدكر ادلهػػم ال ػ م تقػػوـ ب ػو يف تربيػػة األبنػػاا كالس ػهر ألج ػ
راحػػتهم ،فصػ ٌػور تل ػ العواطػػّ اجليٌاشػػة ال ػ تغاػػرىم هبػػا كذل ػ احلنػػاف ال ػ م تعطػػيهم إضػػاه دكف
عقاب كث ٌدث عل لساف الطف قا جل:

عيػد أعػػي خػ عيػػد خػ ضػػوـ يف حيػػاي  /أبػػا لو ىػػا جلفػ يف شػػفاىي بسػػااي  /أبػ ضػػا
أعي شفا ي عن سقاعي كصلاي  /كم ت دلػ ألجلػي يف الليػايل احلالكػات / ....لػ حػي
كك ي كدعا ي يف صجلي  /كاىنمي بالعيد أعي عس ك األعهات (السا يَََِ ،ـ.)َٓ :
ػل األـ دكف غ ىػػا عػػن أف ػراد األسػػرة ،ف عطاىػػا اىتااع ػان كب ػ ان ،ي ٌف
بجلحػػظ أ ٌف السػػا ي قػػد خػ ٌ
شخصػػية األـ عػػن بػػا العجلقػػات ايبسػػابية ضكػػوف ذلػػا دكر أساسػػي كعػػهتمر يف ظلػػو الطفػ كتكاعلػػو.
ك ٌأكؿ عػػاضرتبط عباشػػرة بالطف ػ ىػػي األـ ،ى ػ ه العجلقػػة احلياتيػػة تتطػ ٌػور كتصػػبف ذلػػا أبعػػاد بفسػػابية
ف الشػػعراا ضعرفػػوف ى ػ ه العجلقػػة جيػػدا كضتطرقػػوف ذلػػا يف أشػػعارىم كث ػ ان (اع ػ م
كاجتااعيػػة ،فنػػرل أ ٌ
ٌ
كآخػركفَُِْ / ْٓ :ُّّٗ ،ـ) فػػاألـ ىػػي سػػر كجودبػػا يف ىػ ه احليػػاة ،تعػػي عػػن أجػ تربيتنػػا كرعاضتنػػا،
ل ل كجب أف ضعرؼ الطف ى ا كضقػ ٌدر التعػب كالعػ اب الػ م تعيشػو األـ عػن أجلػو ،ضقػوؿ ا﵁
ً
ًً
ػاع ً
سب ابو كتعان ﴿ :ىك َّ ً
ا أ ًىف ا ٍشػ يك ٍر
بسا ىف ب ىوال ىدضػو ىمحىلىٍتػو أيعػو ىكٍىنػان ىعلىػ ىكٍىػ ون ىكف ى
صػاليو ًيف ىع ى
صينىا ٍاي ى
يل الٍا ً
ًً ً
ص ي﴾ (لقااف.)ُْ :
ًيل ىكل ىوال ىدض ى إ ىَّ ى
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لكن األب مل ضن ى ا ا ىتااـ كالت ليّ ،ال م حظي بو األـ عند السا ي فػ خل األب
بتل النصوص ال بوضة عث صي ة األب بنو ك كصية أت .
أشعار ادلوعظة كالنصي ة قد تكوف عن ٌأكؿ أقداـ الشعر ال بوم األخجلقي يف إضراف ،عن قػدمی
ال عاف إلی اآلف .كادلفاىيم الر يسية األخجلقية ال ت ي األشعار حوذلا ىي :ععرفة ا﵁ ،علو اذلاػة،
ا حػ اـ إيل ادلعلػم كاألىػ  ،الطهػارة ،تقػدضر األـ ،أعليػة الصػدض  ،كحػب الػوطن (سػػجلجقو،ُّٖٕ ،
ْٔٓ ََِٖ /ـ) .كيف العصر احلدض أصب ادلنػاعا أكثػر كاقعيػة ،كقػد حػاكؿ الشػعراا لينظػركا
عػػن رؤضػػة الطف ػ إن القنػػاضا ،فاسػػتخدعوا ادلفػػردات كادلصػػطل ات ال ػ ىػػی القرضبػػة لألطفػػاؿ يف
أشػػعارىم (مشيسػػاُِٗٗ / ِٖٓ ،َُّٕ ،ـ) للنػػدااات األخجلقيػػة ال ػ تلفهػػا أباشػػيد األطفػػاؿ أعليػػة
بارزة ضدؿ عليها الشاعر الركسي آكينا بارتو بقولو :النتا يت ال بوضة كاألخجلقية الػ ػلصػلها الطفػ
عن األباشيد ترافقو الی اآلخر عاره (بارتوُْٗٗ / َِٔ :ُِّٕ ،ـ).
ىن ػػا ظل ػػاذج ع ػػن أش ػػعار رمحابدكس ػ التعلياي ػػة كفيه ػػا ذى ػػب الش ػػاعرالی ذك ػػر اح ػ اـ الوال ػػدضن
كإطاعتهم عن قب األك د ،في كر أف األب كاألـ حا ضنادكف طفلهم غلب أف ضل ٌػي ذلػم بكلاػات
عطيع ػػة مث ض ػ كر رمحابدكس ػ فرح ػػة الوال ػػدضن عن ػػد اس ػػتااع كجلعه ػػم كاط ػػاعتهم ع ػػن قب ػ أطف ػػاذلم
كإبشادىم الطف خللقو اجليٌد كرضاضة ا﵁ كأىلو عنو كدعاا اخل لو:

پػػدرـ گفػ  « :بػػرك» گفػػتم« :هشػػم» (أت حػػا قػػاؿ يل اذىػػب ،ذىب ػ ) (  /عػػادرـ گف ػ :
«بيا» گفتم« :هشم» (كأعي حا قال يل تعاؿ ،قل ذلا حاضر)  /ىر هػو گفتنػد بػو عػن،
بػػا لبخنػػد (ك ػ عػػا قػػا يل بابتسػػاـ)  /گػػوش كػػردـ علػػو را ،گفػػتم هشػػم (مسعتهػػا كلهػػا كقل ػ
حاضر)  /عادرـ شاد شد از رفتػارـ (كقػد سػررت أعػي عػن خلقػي)  /خنػده بػر ركم پػدر آكردـ
(كظهػػرت ا بتسػػاعة علػ شػػفتا أت)  /بػػا پػػدر عػػادر خػػود ،در ىػػر حػػاؿ (كيف كػ زعػػاف ،عػػس
ات كاعػػي)  /تػػا توابسػػتم ،بيكػػي كػػردـ (تعاعلػ باحسػػاف كبػػاح اـ)  /آمسػػاف خنػػده بػػو ركمی زد
كگف ( /كابتسا يل السااا كقال ) « /پسػرؾ از تػو خػدا ىػم راضػي اسػ » (ضػا كلػد رب
العادلا اضنان راض عن ) (رمحابدكس ََِٓ / ِٔ :ُّْٖ ،ـ) .

كضهتكد الشاعر عل عكابة األـ كضصفها يف أ

صورة كبكلاات رقيقة:

44

مجلة الجمعية اإليرانية للغة العربية وآدابها ،فصلية علمية محكمة

العدد الػ  ،43صيف 1396

عادر عن آمساف اس (أعي تكوف السااا)  /غنهو لبخند عادر خنده ربگاكااف اس (كبرعم
ضػ كتها ىػػي القػػوس كقػ ح) / ....تػػوم خابػػو عػػادر عػػن (يف البيػ  ،أعػػي)  /دا اػػا عشػػغوؿ كػػار
اس (عشغولة دا اان بالعا ادلن يل)  /خابو از اك پربشاط اس (كالبي كلو حيوضة كبشاط عنها)
 /عادرـ فص هبار اس (كأعي ىي الفص الربيس) (رمحابدكس ََِٓ / ُّ :ُّْٖ ،ـ).
تبا صورة األـ ال تن ي ألج أبنااىا كعا لتها ،فهو غلاس كػ اخلصػاؿ احلايػدة فيهػا كضلقيهػا
ٌ
عل الطف  ،لتثب يف ذىنو كضوصلها إن قاة الوصّ ،شلٌا تصبف فص ربيس ضوجد فيها ك اخل
كك ا﵀اسن كك اجلااؿ.
تطرقػػا لػػو يف شػ ف العا لػػة ،حظنػػا عناضتهاػػا بػػاألـ كتلقػػا الطفػ
عنػػد عقاربػػة الشػػاعرضن يف عػػا ٌ
ادلوجو لألـ كإعجلا عكابتها لدل الطف كبياف
عكابة األـ ،فالشاعراف تشاركا يف ايىتااـ بالنشيد ٌ
حنا ػػا كرعاضتهػػا الطف ػ  ،يف حػػا بػػرل ايىتاػػاـ األكثػػر كالبػػال للسػػا ي يف ى ػ ا اجملػػاؿذ لكناػػا
بشاىد الشاعر رمحابدكس اعتنی ب كر عكابة أفراد العا لة كلٌهم عن اخلالػة كالعػم كاألقربػاا كأكػ ٌد
عل أعليتهم كاح اعهم كأعط ى ه العناضة طابس دضن ب كره قنية صلة الرحم عن خجلؿ أشعاره.
الطبيعة

ح ػػب الطف ػ للطبيع ػػة ح ػػب أص ػػي فط ػػرم كحنين ػػو إليه ػػا طبيع ػػي ،كعجلقت ػػو باألش ػػجار كاحليواب ػػات
كاجلاػػادات عبنيػػة عل ػ احل ػػب األخػػوم لكا نػػات الطبيعػػة( ،زلسػػنُٕٗٗ ،ـ )ُِٖ :فاحلػػدض ع ػػن
عوضوع الطبيعة يف أباشيد األطفاؿ ،ضلف بظر األطفاؿ إلی اؿ الطبيعة كفوا دىا ،كعدل أعلية
ضعاػ ا بتاػػاا إليهػػا ،كضعػٌز العجلقػػة بػػاألرض كالػػوطن ،كاػػا ضلفػ ا بتبػػاه إن
فهاهػػا كععرفتهػػا شلػػا ٌ
التعرؼ علی فصوذلا كعوامسها كعػا
بعا عظاىرىا عث اللي كالنهار ،كالشاس كالقار ،فنجلن عن ٌ
ضع ضهػػا عػػن تغ ػ ات يف تل ػ الفصػػوؿ ،كبالتػػايل فػػّ ٌف التطػػرؽ إن ى ػ ا ادلوضػػوع قػػد ضػػوفٌر حالػػة عػػن
ا بسػػجاـ النفسػػي بػػا الطف ػ كعػػا ػلػػيط بػػو عػػن عشػػاىد الطبيعػػة بس ػ رىا كزلاسػػنها ،بفنػػا ها
التغن هبا ،كالب كالت ٌع يف رحاهبا.
كمسا ها ،كى ا عا ضولد احلنا إن الطبيعة ،ك ٌ
كعتنوعػػة ق ػ ٌدعها لألطفػػاؿ يف لوحػػات
ػتم السػػا ي بالطبيعػػة فػػنظٌم فيهػػا قصػػا د كث ػ ة ٌ
كلقػػد اىػ ٌ
ضتجسػد
يلة تناي ايحساس باجلااؿ ك ت كقو يف الطف  .كإذا كاب الطبيعة يلػة ففػي الواحػة ٌ
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خل الصػ راا الواسػعة ب بشػودة تغ ٌػن فيهػا
ى ا اجلااؿ فهناؾ النسيم العلي  ،كالظ الظلي  ،فقد ٌ
بالواحة ك اذلا الباىر فيقوؿ:

كاجلنػػة الفي ػػاا يف كسػػط الصػ راا  /بسػػياها علي ػ كظلهػػا ظليػ  /كالنخػ ضبػػدك عػػن بعيػػد
ضسي بطلعو الننيد  /عرجوبو اجلاي عن ج عو ؽلي  /عن ثتو السواقي مبا ها الرقػراؽ  /ضػا
كاحة الاارم ضا جنة يف النار  /عا أب إ راحة إف دعوؾ كاحة (السا يَََِ ،ـ.)ُِ :
مل ػلصر الشاعر عوضوع قصا ده يف الطبيعة اجلاعدة ب تعػ ٌداىا إن عػامل احليوابػات باعتبػاره اجلػ ا
ادلت ٌرؾ عن الطبيعة ،حي راح ضصّ اذلا الفتٌاف كاا ىو احلاؿ يف أبشودة الغ اؿ فيقوؿ:

أقبل ػ تعػػدك خفيفػػة حلػػوة الشػػك لطيفػػةكخياؿ أك كطيػػّ ليتهػػا كاب ػ أليفػػة  /قػػد حباىػػا ا﵁
حسنا ؼلشس القلب حيالو  /أم حيد أم عا أم لوف ضا غ الو … (السا يَََِ ،ـ.)ٗ :

كخجلصػػة القػػوؿ إ ٌف السػػا ي أملٌ جبايػػس عوضػػوعات الطبيعػػة ،فلػػم ضػ ؾ عشػهدان عػػن عشػػاىدىا إٌ
كث ػ ٌدث عنهػػا يف لوحػػة فنيٌػػة را عػػة ،ت ػ رع الفرحػػة يف بف ػس األطفػػاؿ فّ ٌ ػا الفنػػاا الواسػػس كالع ػػامل
الساحر اجلاي ال م غلدكف فيو احلرضة ،اجلااؿ كادلرح.
تغن الشاعر بالطبيعة عس األطفاؿ يف أساليب تصوضرضة بسيطة كشلتعة ،قد استجاب لكث عن األغراض
ٌ
تناي قاعوس الطف اللغوم ،ل تقي عستول إدراؾ الطف إن إشباع رغبتو مبعرفة الطبيعة الػ
كالرغبات ال ٌ
ضسكنها ،كك ل س ٌد حاجاتو احلسية كادلعنوضة ،كالتعرؼ علی اؿ الكوف كظواىره ادلختلفة.
لفت ػ الطبيعػػة ابتبػػاه األطفػػاؿ ألسػػباب كعنهػػا كسػػعة كتنػػوع ادلظػػاىر اجلايلػػة ال ػ فيهػػا مث إ ٌف
الطبيعػة جبااذلػػا كإمار ػػا القلػػوب شػػدَّت األطفػػاؿ إليهػا كعناسػػبة الطبيعػػة الن ضهػػة بػػركح الطفػ النقػػي
كأضنان عدـ كجود حدكد با ادلوجودات احلية كغػ احليػة يف عنظػر األطفػاؿ أل ٌ ػم ضقياػوف األصػ
عل حيػاة كػ شػيا (بػجليلَََِ / ُِ ،ُّٕٗ ،ـ) .يف شػعر «بشػرل فصػ الربيػس» ضكػوف الشػعر
عل ػ طرض ػ ادلن ػػاظرةذ اس ػػتخدـ رمحابدكس ػ يف ى ػ ا الش ػػعر عناص ػػر الطبيع ػػة ،ليوص ػ ب ػػدا ا تعلياي ػػا
لألطفػػاؿ كاحػػدعلا الطرضقػػة الصػ ي ة لجلستشػػارة ،كخاصػػة عػػس الكبػػار كادلتقػػدعا يف السػػن ،الػ ضن ضعرفػػوف
طرض ػ احليػػاة كذلػػم جتػػارب اکتسػػبوىا يف عقابلػػة شػػهتكف احليػػاةذ كالثابيػػة الت ػ ک أ ٌف بالصػػا كايضثػػار ضسػػتطيس
التغلٌب عل ادلشاك كالوصوؿ إن األىداؼ (شعارم بژادََِٕ / ِْٕ :ُّٖٓ ،ـ).
تدؿ علػ أ ٌ ػا حيٌػة ،يف ىػ ا
اخلجلبة ،ض ي ب شعار ٌ
تطرقو إن الطبيعة ٌ
الشاعر رمحابدكس عند ٌ
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الشعر ىو ض كر زلادمة حبة عس ج رة كشكاضة احلبٌة عن كصوؿ فص الشتاا كتثليت بيتها كقلبها يف
تصػ ِّػا عليهػػا كتقػػوؿ ذلػػا بػ َّف الشػػتاا سػػي ىب
جػػوؼ الػ اب البػػارد كتبكػػي شلٌػا حػػدث ذلػػا مث اجلػ ره ى
كالربيػػس س ػي ي .فنشػػاىد كصػػّ أركػػاف الطبيعػػة ب ٌ ػا حيػػة كتػػتكلٌم عػػس بعنػػها كى ػ ا عػػاضث الطف ػ
كغلعلو أكثر قرااة لألشعار:

دابو بو ض رضشو گف ( :قال حبة جل رة)  /فص زعستاف شده (جاا فصػ الشػتاا) /
خابو ی تارض عن (كبي ادلظلم)  /ضخ زده كضراف شده ( دـ كتبعثر)  /در دؿ اضن خاؾ
سرد (يف جوؼ ى ا ال اب البارد)  /دمل پرضشاف شده (ترتكػب قلػي)  /رضشػو بػو آف دابػو
گف (كقالػ اجلػ رة إن تلػ احلبػة)  /گرضػو بكػن زار زار ( تبكػا كاؽ كاؽ)  /ضػ دك سػو
عاىػو دضگػر (شػهر أك شػػهرضن أك مػجلث كسػيتغ الفصػ )  /بػػاز بػ ش ابتظػار (فكػو صػػبورة
كابتظرم)  /عي دىد اضن برؼ ك ضخ (ى ا الثليت كالاد)  /عژده فص هبار (ضبشربا بالربيس)
(رمحابدكس ََُِ / ُٔ :ُّٖٗ ،ـ)

إ ٌف صورة اخلرضّ يف أشعار الشعراا غالبان عا تكوف ح ضنة ككميبة ،لكن الشاعر ضت ٌدث يف األبيػات التاليػة علػ
اخلرضّ بطرضقة تتلّ ،في كر اليات ى ا الفص لألطفاؿ كزلاسنو كتلوضنو اجلاي يف أشعار حكياة:

گرهػػو زضباس ػ فص ػ هبػػاراف ىس ػ پػػا ي زضبػػاتر از آف (رغػػم ػػاؿ الربيػػس لكناػػا اخلرضػػّ اضنػػان
أ ػ ) ( /سػػب ) ربػػهب هبػػار اسػ كتنهاسػ فصػ پػػا ي اعػػا هنػػا بيسػ ربػػهب پػػا ي تنهػػا علػػاف
بيس (األخنر لوف الربيس كضكوف كحيدان ،لكناا اخلربػّ ضكػوف ذلػ ك ضكػوف لػو لػوف كاحػد)
 /فصػ پػػا ي فصػ قشػػنگي اسػ فصػ پػػر بػار ك پػػر آب ك ربگػػي اسػ (فصػ اخلرضػػّ فصػ
ي عفعم بادلطر كالتلوضن) (رمحابدكس َُٗٗ / َُ :ُّٔٗ ،ـ)
كعاؼلصػهاذ رأضنػا أ ٌف السػا ي كيػّ
جع الشاعراف قساانكب ان عن أباشيدىم لألطفاؿ يف عوضوع الطبيعة
ٌ
كعكوبا ا عن الص راا كالنخ إضافة إن ذكر
اىتم اىتااعانكث ا بالطبيعة كعظاىرىا كىو ض كر البيمة العربية ٌ
ٌ
ك عشاىد الطبيعة عن الشجر كاحليواف كادلاا كقد ٌبا زلاسن الطبيعة اجلايلة كعنافعها كعػاثتوم عليػو عػن
األلواف كالفصوؿ كركعتها يف التغي  .كالشاعر رمحابدكس براه تطرؽ جلااؿ الفصوؿ كأعطػ الطفػ صػورة
يلة عن اخلرضّ كحاكؿ تغي الصورة ادلتداكلة ال حصل بالنسبة لفص اخلرضّ ب بٌػو فصػ احلػ ف .فهػو
تنوعها كألوا ا يف بفوس األطفاؿ.
حاكؿ يف ب حيوضة الطبيعة ك ٌ
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التسلية والترفيو

كىو ادلوضوع ال م ضسع إن إدخاؿ البهجة كالفرح كالسركر إن بفوس األطفاؿ ،كضنػفي علػيهم
جوان عن السعادة كادلرح يف حيا م اليوعية .أحد عظاىر التسلية كال فيو يف حياة الطف  ،ىو اللعب
ال ػ م ػلتػػاج إليػػو الطف ػ  ،أل ٌف لأللعػػاب دكران عها ػان يف حيػػاة الطف ػ كى ػ ا بػػدعاج ركح الطفولػػة
باللعػػب كادلػػرح .كشلٌػا ش ػ فيػػو أ ٌف أكثػػر بشػػاطات الطف ػ لػ ة كحيوضػػة ىػػي األلعػػاب كطػػرح ى ػ ه
التجربة ادلاتعة يف الشعر تبع فيو ركح البهجة كالفرحة (زرقا كآخركفََِٕ / ُٕٕ :ُّٖٔ ،ـ).
ىتم السا ي هب ا ادلوضوع كبظم فيو قصا د عدضدة ،ففي قصيدة اللعب ضدعو األطفاؿ
كقد ا ٌ
إن اللعب ب سلوب ي كبسيط كعرح فيقوؿ:

ىيا بلعب قب ادلغرب  /أعس كفي اجر خلفي  /أبعد عن أقرب عػن  /بشػط جسػا
تب بعيدا فاللعب عفيد (السا يَََِ ،ـ.)ُْ :
أذؾ فها
كاا كتب الشاعر عن الدراجة ال تست مر مب الااعم الصغار فيت ٌدث عن لساف الطف :

دراج لطيفة سرضعة خفيفة  /تنساب عثػ احلػوت تعاػ يف سػكوت  /أدفعهػا برجلػي يف
الوعر أك يف السه  /كرسيها صغ لكنو كم  /إذا عش تقر كإف رس تر  /فالسعي
فيو الاكة كاخل عند احلركة (الساب )ُٕ :
كيف قصيدة الدعية ضق ٌد ـ لنا السا ي كيّ ضلج الطف الصغ إن تكرار كاقعة أمناا اللعب،
فيقوؿ عل لساف طفلة صغ ة تداعب دعيتها:

ابقي ىنا قرضبة ضا دعي احلبيبة  /جالسة بقرت كاقفة جبني  /بثوب األبي ك قػدؾ الرشػي
 /ف ب كادلرآة عاكسة صفاي  /باجيتها كاخ ك تارة كبن  /ألبستها القشيبا ك الفػاتن
العجيبا  /ضا دعي ادله بة ضا لعب ا﵀ببة  /ىدضة عن أعي عن طاع كفهاي (الساب )ُٔ :
لقد كع السا ي ب علية اللعب كال كضف كالتسلية يف حيػاة الطفػ  ،كدكره يف بنػاا شخصػيتو بنػااان
سليااى ليكوف فردان سػوضان ضسػاعد علػ تطػوضر اجملتاػس ،لػ ل طػرح ىػ ا ادلوضػوع الػ م ؼللػو عػن
القػػيم ال بوضػػة ال ػ ضهػػدؼ إليهػػا شػػعر األطفػػاؿ دا ا ػان .كبعػػد ى ػ ه اجلولػػة يف رحػػاب ادلوضػػوعات
ادلطركقػػة يف دض ػوا عبػػدالقادر السػػا ي أباشػػيد النصػػر ك أباشػػيد كأغػػا األطفػػاؿ صلػػد أ ٌ ػا مل
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تبتعد عن ادلوضوعات ادل لوفػة يف اخلطػاب الشػعرم ادلوجػو لألطفػاؿ ،فكابػ كلٌهػا ػدؼ إن قػيم
ساعية ضرضد الشاعر بلوغها كالقيم الدضنية كاألخجلقيػة كال بوضػة كتع ضػ الشػعور با بتاػاا إن الػوطن
ككجػػوب العا ػ عػػن أج ػ رقي ػو كازدىػػاره ،ععتاػػدان يف ذل ػ عل ػ األسػػلوب السػػه البسػػيط ال ػ م
ضتواف عس القدرات اللغوضة كايدراكية للطف كعس بسبة ذكااه كفهاو.
ٌأعا يف إضراف إمر التغي ات ال حدم يف عرحلة احلدامة كظهور أدب األطفػاؿ كادلػراىقا علػ
ظلػػط جدضػػد كالػ م قػػد أصػػبف سلتلفػاى عػن عصػػر ادلشػػركطة ،دخػ ععػػن الطفولػػة شػػيمان فشػػيمان يف
الشػػعر إن أف أصػػبف يف خدعػػة ادلفػػاىيم ادلرتبطػػة بعػػامل الطف ػ  .األدب ال ػ م ػلا ػ أىػ ٌػم حاجػػات
األطفػػاؿ كخاصػػة اللعػػب كالطفولػػة (سػػجلجقةََِٖ / ْٓٔ :ُّٖٕ ،ـ) .يف ىػ ا اجملػػاؿ دلصػػطف
رمحابدكس أشعار عدضدة يف عػا ؼلػل بلعػب الطفػ كاسػتاتاعو ،كالناػوذج كتابػو بعنػواف اللعػب
باألصابس ذ قد جترم ك أحادض ى ا الكتاب عل صورة لعػب جػ ابان شللػواان بايمػارة كايبفعػاؿ.
كق ػػد عػ ػ ج رمحابدكسػ ػ القص ػػة كالش ػػعر يف كتاب ػػو .ضتن ػػاكؿ ىػ ػ ا الكت ػػاب التقالي ػػد القدؽل ػػةذ حيػ ػ
األطفػاؿ غللسػػوف جنػػب أجػػدادىم يسػػتااع القصػػل .ضقػػوؿ عصػػطف رمحابدكسػ يف شػ ف ىػ ا
الكتاب « :حاكل أف أعرض اللعبة ادلنسية ال امية بلباس جدضد كأىدل بتا جها الثاينة األخجلقية
لك العا جلت ايضرابية» (زلادبيگيََُِ / ِْٕ :ُّٖٗ ،ـ) .ى ا الكتاب ضتيف الفرصة للعوا ػ کػی جتتاػس
عس أطفاذلا لقناا حلظات عاطفية كعرحة كىم ضلعبػوف عػس بعنػهم .قػد ابػدرل القصػة كالشػعر كاألبشػودة
كاللعب كادلسرحية كلٌها يف ى ا الكتاب كك قصة جاات مبعية شعر لألطفاؿ.
ضهدؼ عصطف رمحابدكس عن ى ه األلعاب ال جاات عن خجلؿ األشػعار إن تربيػة فكػر الطفػ
كترقيتو .علی سبي ادلثاؿ عن ى ه األشعار ادلق بة باللعب كفيها تت ػ ٌدث األصػابس عػس بعنػها حػوؿ فصػ
الشػتاا كأبٌػو ضكػوف شػػدضد الػاكدة كغلػب الػ ىاب للبيػ  ،مث إصػبس الصػبابة اقػ ح ذلػػم باشػتعاؿ بػار للتدفمػػة.
ى ه األشعار ترفس عستول اخلياؿ عند الطف كتيعلِّاو العد باألصابس كاللعب هبا:
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اكيل گفػ  :سػػرده ىػوا (قػػاؿ األكؿ :اجلػػو قػػارس)  /دكعػػي گفػ  :زعسػػتوبو (الثػػا قػػاؿ :ضكػػوف
الشػػتاا) (  /سػػوعي لرزضػػد :تيػ ك تي ػ (كالثال ػ رجػػّ كقػػاؿ :ت ػ تػػاؾ)  /ههػػارعي گف ػ :
بػرمی خوبػو (الرابػس قػاؿ :لنػ ىب للبيػ )  /ابگشػ شسػ پرضػد جلػو (قفػ إصػبس الصػػبابة/ ):
گف  :بو ،برمی الو الو (كقاؿ ب ىب الوالو)  /با ىم آتي درس كنيم (بشع بارا ععػان)
 /الو الو بعا پلو (الو الو بعا التلو) (رمحابدكس ََِٖ / ّ :ُّٖٕ ،ـ).
أك ى ا الناػوذج عػن األشػعار ال فيهيػة الػ أبشػدىا رمحابدكسػ كىػو ضدعوالوالػدضن إن العػب عػس
أطفػػاذلم كتعلػياهم ب صػػابس اليػػد كىػػم غلعلػػوف لألصػػابس أمسػػاا كأركاح كك ػػا أحيػػاا كذلػػا شخصػػيات
سلتلفة ،إمرىا ضل ٌقن الوالدضن اخلصاؿ احلايدة كاخلل اجليد ألطفاذلم:

ض بهٌو كوهولو بود كو عػادرش اكرا خيلػی دكسػ داشػ (كػاف طفػجل صػغ ان ثبٌػو أعػو
كث ان) ،امس ه بود (عا كاف امسػو )  /امسػ  .....دسػت هػي داشػ (امسػو....
عا كاف بيده )  /پنيت تا ابگش ضكىيشاف كوهولو كباز (كاف لو س أصابس كاحد عنها
صػػغ ك ي ػ )  /ضكيشػػاف خيل ػ قشػػنهب (كاآلخػػر كػػاف ػػيجلن جػػدان)  /ضكىشػػاف خيل ػ دلسػػوز
(ككاحػػد عػػن تلػ األصػػابس كػػاف حنوبػػان)  /ضكىشػػاف زبػػر كزربػػهب (كاآلخػػر كػػاف شػػاطران كبشػػيطان) /
آخرل باز كت (كاألخ دلوع كمسا)  /شاد كش ضن ك ك (فرح كل ض كخجػوؿ) كوهولػوتر از
علػػو (كاألصػػغر عػػن اجلايػػس)  /خوشػػگلو ضػػو عادلػػو ( ي ػ ي جػػدان)  /اضػػن ابگش ػ ىػػا ى ػ ار تػػا قصػػو
داشتند (ى ه األصابس ذلا آ ؼ القصل) (رمحابدس ََُِ / ٖ :ُّٖٗ ،ـ).
اىػػتم الشػػاعراف مبوضػػوع لعػػب األطفػػاؿ يف بشػػيدعلا اىتااع ػان عل وظ ػان ،فشػػاىدبا كيػػّ السػػا ي أك ػ ٌد يف
أباشيده عل ادلرح كال فيو كاللعب ،كقد ذكر آ ت اللعب عن الدراجة كالدعيػة كتػ م ىػ ه اآل ت يف ركح
الطف كخل جو عن احليوضة كاحلركة لو كىو ضهدؼ عن ى ا النوع عن الشعر بناا شخصية الطفػ كتكػوضن
تطرؽ ذل ا ادلناوف بشك
البيعد النفسا فيو عن خجلؿ اللعب كايعتاع .ك ٌأعا الشاعر رمحابدكس ك ل ٌ
جيد كقدـ ظلاذج عتنوعة يف أشعاره للعب األطفاؿ كعاجل عوضػوع لعػب العا لػة عػس الطفػ يف أشػعاره كجػاا
ب شػػعار تعاػػد دلشػػاركة العا لػػة عػػس أطفػػاذلم .رمحابدكسػ ضهتٌكػػد أضنػان علػ اجلابػػب التعلياػػي يف أشػػعاره الػ
ت ػػتل بلع ػػب األطف ػػاؿ .بظػ ػران دل ػػا درس ػػنا ع ػػن ش ػػعر الش ػػاعرضن يف رل ػػاؿ أدب األطف ػػاؿ ،لق ػػد يٌػ ػ كتقػ ػ ٌدـ
رمحابدكس عل السا ي بسبب التنوضس كالت كض ال م ضدخلو يف أشعاره.
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ً
ػعار بن ع ػػة تربوض ػػة كتعلياي ػػة يف
 بس ػػبب أعلي ػػة التعل ػػيم كال بي ػػة يف العص ػػور ادلاض ػػية ،بيظاػ ػ أش ػ ه
البلداف العربية كإضراف ،كيف العصر ادلعاصر بظران للجاود كالرکود غ دا م لشعر الطف ال م كاف عت مران
ع ػػن ا سػ ػػتقجلؿ يف اجل ا ركاحلػ ػػرب ادلفركضػ ػػة كالثػ ػػورة يف إض ػ ػراف ،صػ ػػبٌوا أكثػ ػػر شػ ػػعراا األطفػ ػػاؿ كعػ ػػنهم
ىتاػػا بػػايلت اـ الثقػػايف كالتػػارؼلي
السػػا ي كرمحابدكس ػ ج ػ ٌ اىتااعهاػػا بقنػػية التعل ػيم كال بيػػة ،فا ٌ
كالقيم السا دة يف رلتاعهاا ،كقاـ الشاعراف بسرد أشعار لألطفاؿ ثتوم عل قيم تعلياية كتربوضة.
 إ ٌف الظركؼ العلاية كالثقافية كاألدبية ادلتشػاهبة الػ عاشػاىا الشػاعراف :السػا ي (ادلشػاركة
يف عية األع للفن كالتاثي  ،جاععة ال ضتوبية ،ا ثاد الكتػاب اجل ا ػرضا ،اثػاد الكتػاب العػرب،
ايذاع ػػة ،عي ػػة الطلب ػػة اجل ا ػ ػرضا ال ضت ػػوبيا ،الت ػػدرضس يف ع ػػدد ع ػػن الثابوض ػػات) ورمحابدكس ػ ػ
(ادلشارکة يف جاععة طهراف ،عرک التناية الفکرضة لألطفاؿ كالناشمة ،ايذاعة ،كزارة الثقافة كايرشاد
ايسػػجلعي ،دار اع كب ػ للنش ػػر) ٌأدت إن إبػػداع الشػػاعرضن بنظاها ػػا األشػػعار الطفوليػػة البدضع ػػة،
ألطفػػاؿ بجلدعلػػا كدخوذلااعػػاملى الطف ػ لبنػػاا عسػػتقب زاىػػي كعرعػػوؽ كعهتع ػ  ،ضتٌجػػو فيػػو األطفػػاؿ
للطرض احلياة السلياة باحلركة كالفكر ،كهب ا خلٌد الشاعراف إمسهاا يف تارضخ شعر األطفاؿ.
 إ ٌف الشػػاعرضن لفتػػا ا بتبػػاه األكثػػر لػػدل الطف ػ ادلتل ٌق ػي بتوظيػػّ األسػػاليب الناف ػ ة كادلػػهتمرة
عثػ  :خلػ ا شػػتياؽ كاللػ ة كالفرحػػة ،كا جتنػػاب عػػن الػػت ٌعر ،كتػػوف التنػ ٌػوع كا بتعػػاد عػػن الرتابػػة،
كإمارة حب ايستطجلع كركح ادلغاعرة.
كعها ػ ػة يف تکػ ػػوضن كتربي ػ ػة األطفػ ػػاؿ بتوظيفهاػ ػػا
 كلقػ ػػد خطػ ػػا الشػ ػػاعراف خط ػ ػوات علاوسػ ػػة ٌ
ادلناعا ال تناسب عشاعر الطف  ،كعا ضسػتوعبو عقلػو كاسػتخداـ األلفػاظ الع بػة السػهلة ادل لوفػة
كالقرضبة لفهم الطف  ،كالعبارة الرقيقة ،كالصورة القرضبة كباستعااذلم األكزاف الشػعرضة القصػ ة احلاعلػة
للاوسيق ادلرعوقة لدل الطف .
 ضهدؼ ى ا النوع عن الشعر ،إن غرس كتثبي القيم ايجتااعية كالثقافية العالية يف قلػوب
األطفػاؿ لتنايػة طاقػا م كعهػارا م ألخػ دكر زلػ ٌدد يف ىيكليػة اجملتاػس ،فنػجلن عػن إمػراا ادلعجػم
اللغوم كتفعي قدرا م اللسابية كالطفولية كتناية التٌ كؽ الفن كاجلاايل لدضهم.
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المصادر
الف) عربي
کتب
القرآف الكرمی

أبو ععاؿ ،عبد الفتاحُٖٗٔ( ،ـ) ،دراسات في أناشيد األطفال وأغانيهم طُ ،عااف :دار النشر كالتوزضس.
َََِ( ----------ـ) ،أدب األطفال ط ِ ،عااف :دار الشركؽ للنشر كالتوزضس.جلويل ،السعيدََِّ( ،ـ) ،النص األدبي لألطفال في الجزائر (دراسة تاريخية فنية في فنونو و موضوعاتو) ،اجل ا ر:
دار ىوعة.

خالد عثااف ،صامََِٖ( ،ـ) ،القيم التربوية في شعر األطفال ،الطبعة األكن ،العلم ك ايؽلاف للنشر ك التوزضس.
السا ي ،األخنر عبدالقادرُّٖٗ( ،ـ) ،ديوان أناشيد النصر ،اجل ا ر ،ادلهتسسة الوطنية للكتاب.
َََِ( ----------ـ) ،أناشيد و أغاني األطفال ،اجل ا ر :ادلكتبة اخلنراا للطباعة كالنشر.الصفدم ،بيافََِٕ( ،ـ) ،شعر األطفال في الوطن العربي ،دراسة تارؼلية بقدضة ،دعش  :اذليمة العاعة السورضة للكتاب.
عبد الفتاح ،إمساعي ُٗٗٗ( ،ـ) ،أدب األطفال في العالم المعاصر ،القاىرة :عكتبة الدار العربية للكتاب.
عاار كضس ك آخركفََِِ( ،ـ) ،موسوعة الشعر الجزائري ،ج ُ ،الطبعة األكن ،اجل ا ر :دار اذلدل.
زلسن ،حسنُٕٗٗ( ،ـ) ،في الشعر والنثر ،طُ ،الكوض  :عكتبة الفجلح.

ب) الفارسية
بارتو ،آگينا (ُِّٕ) ،اشعار كودكان در زمان ما :ليلی اؽلن ،تنظيم از ععصوعو سهرابی ،هاپ اكؿ ،راف ،بشر شورای

كتاب كودؾ.

رمحابدكس  ،عصطفی ،)ُّٕٔ( ،باغ مهربانیىا ،هاپ اكؿ ،راف ،كزارت آعوزشكپركرش سازعاف پژكى
آعوزشی ،زعستاف.
 ،)ُّٕٔ( ----------شعرىايی برای نوجوانان ،راف ،سازعاف پژكى ك برباعورض ی آعوزشی. ،)ُّٔٗ( ----------كوچوىای آبی ،راف ،زلراب قلم. ،)ُّٕٔ( -----------چشمو نور ،راف ،كابوف پركرش فكری كودكاف ك بوجواباف.
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 ،)ُُّٖ( ----------خورشيد و فصلىا ،راف ،بشر زعاف. ،)ُّْٖ( ----------پرنده گفت بوبو ،راف ،ابتشارات زلراب قلم. ،)ُّْٖ( ----------قصو يك گربو و پنج موش ،هاپ دكـ ،راف ،ابتشارات كابوف پركرش فكری كودكاف كبوجواباف.

 ،)ُّٖٓ( ----------ترانوىای پاكيزگی ،راف ،ابتشارات شهر. ،)ُّٖٔ( ----------مرا نبوس بابا ،راف ،ابتشارات عوسسو فرىنگی برىاف. ،)ُّٖٕ( ----------بازی با انگشتىا  ،-هاپ اكؿ ،راف ،باشر كابوف پركرش فكری كودكاف ك بوجواباف،.
 ،)ُّٖٖ( ----------كتاب وقت نماز ،هاپ اكؿ ،راف ،كابوف پركرش فكری كودكاف ك بوجواباف. ،)ُّٖٗ( ----------کتاب ترانوىای شهر ،راف ،باشر بشر شهر. ،)ُُّٗ( ----------دوستی شيرين است ،هاپ ىشتم ،راف ،ابتشارات عدرسو. )ُّٖٗ( ----------فصل بهار ،هاپ دكـ ،راف ،ابتشارات كابوف پركرش فكری کودکاف ك بوجواباف. )ُّٖٕ( ----------كتاب بابا آمد ،نان آورد ،هاپ اكؿ ،راف ،بشر :راف.سجلجقو ،پركضن ،)ُّٖٕ( ،از اين باغ شرقی (نظريوىای نقد شعر كودك و نوجوان) راف ،كابوف پركرش فكری
كودكاف ك بوجواباف.
شعاری بژاد ،علیاکا ،)ُّٖٓ( ،ادبيات كودكان ،هاپ ِْ ،راف ،ابتشارات اطجلعات.
مشيسا ،س كس ،)َُّٕ( ،انواع ادبی ،راف ،باغ آضنو.
علی پور ،عنوههر ،)ُّٖٓ( ،آشنايی با ادبيات كودكان .راف ،آذر.
كاشفی خوابساری ،سيد علی ،پدراـ پاؾآضا ،)َُّٖ( ،چهرهىای ادبيات كودكان و نوجوانان ،هاپ اكؿ ،راف،
باشر ركزگار.

زلاد بيگی ،باىيد ،)ُّٖٗ( ،رازكاوی ادبيات كودك و نوجوان ،هاپ اكؿ ،راف ،ابتشارات ترفند – ابتشارات سی
برگ.

ج) الدوريات

اكرعی ،اؿالدضن (ُُّٖ) ،جايگاه منظوموىای نو در ادبيات كودكان ،پژكىشناعو ادبيات كودؾ ك بوجواف ،مشاره

ِٗ ،صل ََُ.ُُِ-
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اع ی ،جهابگ كآخركفُّّٗ( ،ق ش)« ،بررسی تطبيقی شعر كودؾ در سركدهىای امحد شوقی ك اضرج ع زا» ،دك
فصلناعو ادبباعو تطبيقی ،ساؿ اكؿ ،مشاره اكؿ ،زعستاف ،صلُْ ٖٓ-
بجللی ،رقيو ،خب گف كگو )ُّٕٗ( ،گف كگو از جعفر قربابی ،كتاب ماه كودك و نوجوان ،ساؿ سوـ ،مشاره ُُ،
راف ،ص ُِ.
زرقابی ،سيد عهدی كآخركف (ُّٖٔ)« ،بررسی شعر كودؾ در دىو ىفتاد گركهىای سنی الّ ،ب ،ج» ،مجلو

دانشكده ادبيات و علوم انسانی مشهد ،مشاره ُٔٓ ،صلُُِٖٔٗ-

شعبابی ،اسدا﵁ (ُّّٖ)« ،مب گلَبْ خىذاوٕم فشصوذان أشاوٕم» ،جستاری پ اعوف شعر كودؾ در اضراف ،فصلنامو

شعر گوىران ،مشاره ٔ ،صلُِٓ.ُِٕ-

صادؽ زاده ،زلاود ُِّٗ( ،ق ش)« ،بررسی اشعار تعليای كودؾ ك بوجواف در ادبيات ععاصر ،پژوىشنامو ادبيات

تعليمی( ،علای پژكىشی) ،ساؿ پنجم ،مشاره ىفدىم ،صل ّ.ُٕ-

عوسوی ،فاطاو( ،ساؿ ُّٕٖ ق ش) «س ادبيات كودؾ ك بوجواف در اضراف» ،فصلنامو ادبيات فارسی (علمی
ترويجی) ،ساؿ ههارـ ،مشاره ُُ .صل ٗ.ُِ-

ادلوجو إلی األطفاؿ يف اآلرىن ،مؤتمر الطفولة الجامعة الهاشمية،
النجار ،عصلف ( تا) ،ادلناوف ال بوم يف الشعر ٌ
صلُ.ُْ-

د) مآخذ من اإلنترنت
http://www.djazairess.com/djazairnews/2607
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ارزش هاي تربيتياجتماعي در ترانههاي كودكانه نسد عبدالقادر
السائحي و مصطفي رحماندوست

هاجر الهائي سحر ،1جواد صالحي ،2حميد احمديان ،3آشور قليچ پاسه
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 .4داوطجًْ دمتشْ صببن ي ادبٕبت عشبٓ داوطگبٌ اصفُبن
 .4داوطجًْ دمتشْ صببن ي ادبٕبت عشبٓ داوطگبٌ فشديسٓ مطُذ
 .4داوطٕبس گشيٌ صببن ي ادبٕبت عشبٓ داوطگبٌ اصفُبن
 .1استبدٔبس گشيٌ صببن ي ادبٕبت عشبٓ داوطگبٌ صابل

چكيده
ضعش مًدك بخص اسبسٓ ادبٕبت مًدك سا تطنٕل مٓدَذ ي صمٕىٍ سا بشاْ سضذ مُابستَابْ
فشدْ ي اجتمبعٓ مًدمبن ي پشيسش استعذادَبْ رَىٓ ي ضانًفبٔٓ ري َىاشْ اوابن فاشاَم
مٓسبصد .أه وًع ضعش بٍ علت سبدگٓ صببن ،سبدگٓ تصابئش ضاعشْ ي سٔتمٕال ي احسبسآ
بًدن تأثٕش قببلتًجُٓ بش سيْ مًدمبن مٓگزاسد؛ بش َمٕه اسبس ببٔذ بب سطح سضاذ رَىآ ي
معٕبسَبى دوٕبْ مًدمبن ي سه ي سبل اوُب تىبسب داضتٍ ببضذ ي محتًا ي مضبمٕه ان بشامذٌ اص
دأشِ محسًسبت صوذگٓ مًدك بب َذف اخالقٓ ،اجتمبعٓ ،علمٓ ي فشَىگٓ ي دٔىٓ ببضذ .أه
مقبلٍ ،بٍ صًست تطبٕقٓ ،مضبمٕه تشبٕتٓ ساشيدَبْ مًدمابن سا دس ضاعش عباذالقبدس الساب حٓ
ضبعش معبصش الجضأش ،ي مصطفٓ سحمبوذيست ،مًسد بشسسٓ قشاس مٓدَذ .وتبٔج وطبن مٓدَاذ
ٔنٓ اص مُمتشٔه اَذاف أه دي ضبعش أه است مٍ ضعش مًدك سا بٍ عىاًان سابصيمبسْ باشاْ
تعلٕم ي تشبٕت بٍ مبس ببشوذ ،ي مضبمٕه ي مًضًعبت سا اص محٕط پٕشامًن مًدمبن بگٕشوذَ .ذف
اوُب دس بٍمبسگٕشْ أه مضبمٕه ،محقق سبخته اسصشَبْ ياالْ جبمعّ خًٔص باشاْ مًدمابن
است.
كليدواشهها :السب حٓ؛ سحمبوذيست؛ ادبٕبت مًدك؛ سشيد مًدمبوٍ؛ تشبٕت ي اخال .

ؤًسىذِ مسئًل:

h.elhaee@gmail.com
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