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:المــــــــوضــــوع  

 مصر في األطفال شعر في التربویة القیم
من القرن العشرین األول الربع في  



 
                                                   

 

 

 

 

 

ــر اهللا ـــوبــــعـــد نــــشــكـتواضــــع معلـــى إتمـــام ھــــذا العمــــل ال أعانناالحمـــد الذي 
.ریقـناعیا كالشمــــعة التي تنیر طـــتعــالى على نعـــمـــة العلــــم الذي أنعمھ علینـــــا جم  

 حـــلنا النصر علینـــا وقدم ـــصبكمــا ال ننســــى األستاذ المشــــرف السید ولد یوسف الذي 
.والتوجیھ  

ا ـــــــدراسیـــة التي قضیناھـــبذرة علم خالل المراحل البإلى جمیع األساتذة الذین أفادونا ولو 
.الخ.......عــــزي ،يــــــــالعـــرب یعقوب، ملوك،معــــــا أخص بالذكـــر رابح   

فیما یخص المراجع  ت علینا األمـــرـــم األدب العربــــي التي ســھلـــمكتبة قسالعاملة في  إلى
"ار شفیقة ـــعوش"   

" ھا السیدة  معمل ـــي أعـــــة المصلحة التــاخص بالذكــر رئیس ھؤالءكل  إلىباإلضافة 
     .الدراسة  أتممتالتي كانت متسامحة معي حتى " نورین نورة 

    

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  : ىـإل ھـــذا عمـــــــــــلي أھـــــــــــدي            

اهللا رحـــمــــھ العــــزیــــز والــــدي روح  

. لي اهللا حفظھا  واألم األب بمثابة كانت التي العـــزیــــزة أمـــــي  

. مـــالك الــغـــالـــي أخي  

. " ذكــرى زھیر، ، أنیس " وأوالدھـــا زوجـــھا و حــمیــدة أخـــواتـــــي  

." أسمــــةو  میلیسا " وبنـــاتھـــا وزوجـــھا لیـــلى   

  الـــمذكــــرة حمل معـــنا وأخذت لنا سندا كانت التي ملیكة أخـــتـــي إلى

. الزاھر بالمستقبل التمنیات و الشكر كل فلھا. النھایة حتى  

أمال التي سھلت علیا األمر وكانت لي نعمة الصدیقة " رفیقة دربي  إلى           

. وكل أفراد عائلتھا  

لة ـــص بالذكر جمیـــسواء في الدراسة أو العمل أخ الصدیقاتكل  إلى  

...... عدیدية ، لیندة ، نورة ، ــــحكیم  
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

: الــــى ھـــذا عمـــــــــــلي أھـــــــــــدي                  

  المرشد نعم وكانت بنصائحھا علیا تبخل لم التي ملیكة العـــزیــــزة أمـــــي

. عمرو الحنون ابي الوجود في مالدیا أعز الى  

.رشید الــغـــالـــي أخي  

. ھینازش الصغیرة الكتكوتة و سارة ، سعیدة أخـــواتـــــي  

. عائلتھا كل والى حكیمة  البحث في سندي كانت من إلى  

....... كریمة ، سعدیة ، ملیكة ، فاطمة ، حنان ، سھیلة : الصدیقات كل الى  

. قریب من أو بعید من أحبني من كل الى  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

.ویــــةــــــربـــــمـــھ التـــــیــــــال وقـــــأدب األطف :الفــــصــــل األول   

.رب ــــد العــنــــوره عــــال وتطــــأدب األطف:  المبحث األول              

.فـــــــھـــأھمیتــــــھ ووظــــائ*                       

.أھــــدافـــــھ وغـــــایــاتــــھ*                       

.ماعتاالجمفھــــوم القیمة عند الفالسفة وعلماء : المبحث الثاني               

.أھمـــھـــا ووظـــائفـــھـــا*                       

        .التطبیقات التربویة للقیم المتضمنة في شعر األطفال  : الفـــصـــل الثاني

.یث الموضوعـــات ــــن حــــــم:  المبحث األول            

.م ـــــیــــــــــیث القــــن حـــم:  انيالمبحث الث            

 

  

 

 

 

 



 
 

 

، ةــــاصــــمصر خامة وـعربي عـلقد عرف موضوع الطفل كتابات سابقة في الوطن ال           
جال ، وھذا إن دل ــالدراسات الغربیة في ھذا المم ترق إلى المستوى الذي وصلت إلیھ ــلكنھا لو

تاج ـــالمجتمعات العربیة وإھمالھا لھذا المخلوق الرقیق الذي یح ما یدل على تأخرــعلى شئ وإن
جتمع ــــح المـصلـث یـبحی،جتمع ــیھ المــاره العضو الحساس الذي یبنى علــالعنایة الكافیة باعتب

باقة ـــ، فما كان على مصر سوى أن تلتفت إلى ھذا الجانب باعتبارھا السبصالحھ ویفسد بفساده 
.م في كل المناسبات لحمل لواء العل  

ة في ـتربویـالقیم ال" أن نختار ھذا الموضوع  ارتأینامن فكرة المبادرة عند مصر  وانطالقا       
لى ـــــعمل عـون ،كعنوان لمذكرتنا حتى نساند مجاالت البحث في ھذا الموضوع" شعر األطفال 

 اتــــــالذي أصبح من أولى األولویفل ــبالدنا التي أھملتھ وأھملت أدب الط ة فيـاصــتعمیمھ خ
حتى یرقى  ربیتھ ــسؤولیة تــوصى على أھمیة الطفل ومأي صلى اهللا علیھ وسلم ــخاصة أن النب

كافي ـمام الــھتموضوع اإلــقي ھذا الـأتى ذلك إال إذا لــي وال یتـــالمستوى الراق إلىع ـــــالمجتم
رس ـوتغ، ھ مصر وال تزال تبذلھ حتى توجھ الطفل الوجھة التربویة ـــالذي بذلتوالبحث الواسع 

ن ــحة مــــرین واألدباء واضـمسؤولیة المفك ت ـــفكانیة ــة السامــــم األخالقیــــــفي نفسیتھ القی
الكاتب  ید  ي مصر علىــفل فـــایة بأدب الطـخالل  ما تطرقنا إلیھ في بحثنا ھذا حیث بدأت العن

مشعل متأثرا ـمل الـــده أحمد شوقي الذي حــــلیأتي بع" المرشد " في كتابھ ة الطھطاوي فاعـــر
ؤدي رسالة ـــتي تـوان والـــان الحیـــھا على لســبالفونتین الفرنسي من خالل القصص التي كتب

        .ل ــن الطفــرفھ عــذب وتــوي وتجـــتربویة أكثر مما  تستھ

فال وقیمھ التربویة ـتناولنا في الفصل األول أدب األطوعلى ھذا قسمنا بحثنا إلى فصلین           
طوره ــفل وتـطــأدب ال –وفیھ تطرقنا إلى مجموعة  من المفاھیم المتعلقة بھذا النوع من األدب ،

فھ ــــإلى ذكر أھمیتھ ووظائ انتقلناوذلك من أجل توضیح المعنى لدى القارئ ، ثم  –رب ـعند الع
.ث األول ــھذا بالنسبة للمبح  

التي  جتماعاإلأما بالنسبة للمبحث الثاني فقد تطرقنا إلى مفھوم القیمة عند الفالسفة وعلماء        
ة ـــودورھا في تربی ھام وتطورــذه القیــول مضمون ھـیھا تدور حـدراسات فــظم الــانت معــك

ة ــض الفالسفـى حسب أراء بعــوثنائیة الخیر والشر علا ترتبط باألخالق ــكم ، الطفل وتوجیھھ
...أفالطون ، لوسیھ : ثال ـــأم  

فال من ــأما في الفصل الثاني ، فقد تناولنا التطبیقات التربویة للقیم المتضمنة في شعر األط       
إلى ھ ـــفیأحدھما عرجنا :  اثنینصل مبحثین ــذا الفــمن ھـث الموضوعات والقیم ، وقد تضــحی
تناولت أدب الطفل عند أحمد شوقي من خالل مجموعة من ي ــوعات التـیة الموضــراز نوعـــإب

التي تحمل في " ولد الغراب "و"الیمامة والصیاد " یوانات كقصیدة ــة الحــــعلى السند ــالقصائ
ي موجھة فعال لفیات ھذه القصائد ھل ھـعاد وخـك أبــكما عرضنا كذلویة ــــمغزاھا نصیحة ترب

ة ؟ــتحمل في طیاتھا الرمزی أمللطفل   
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ة ـــــــي ھذه الدراســـدنا فـــــد اعتمـــالخصائص الفنیة لھذه القصائد وق إبرازنا ـــدھا ارتأیــوبع
     .لى الوصف والتحلیل ـــع

ن ـفل مــــــــالط أدبصائصھا في ـتربویة وخــالقیم ال بأھمیتعلق  فاألمر في المبحث الثاني ماأ 
 ىــإلائده ــــفي قصاألخر ذي تطرق ھو ــال"العرب  إبراھیممصطفى "الل قصائد الشاعر ــــخ

.مة تزرع في نفسیة الطفل الحكمة والعبرةــموضوعات قی  

رس ـــــعالیة األدب بما فیھ الشعر في غــوبناء على ما سبق تظھر إشكالیة البحث حول مدى ف 
.شخصیتھفسیة الطفل وتكوین القیم التربویة في ن  

دة ـــام عمـلنا ھذا بمـا یعود بالفــــائـنـأمـــل أن نكون قد وفقنا ولو قلیـال في إتمـام ــــوفي الخت  
 –ـــل ـــــــأدب الطفـ –دان ـــــــادة في ھذا المیـوث الجــن البحــدا  مــــرنا ، ومزیـــــعلى غی

ل إن ـــــــــــــبـقـایة في المستــــل االھتمام والرعــستدعي منا كـوعا حساسا یـــباره موضـباعت
.اء اهللا ـــــــــــش  
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  أدب األطفال وقیمھ التربویة                                                                                                       الفصـــل األول 

I-  أدب األطفال وقیمھ التربویة   

  مفھـــــــوم أدب األطفـــــال وتطــــوره عـــنـــد العـــــرب :  1     

  :تحـــدیــــد المفــــھـــوم عـــنــــد الباحثیــــن 
 ، البــد من اإلشارة ولو بصــورةقبل تحدید المفھوم الذي نرتضــیھ ألدب األطفــال          

العــنان  طالق إو إلى مصطلح األدب إذ یلعب دورا ھاما في تكوین شخصیة اإلنسانموجــزة 
لغو في الكالم ولھو لساعات أو ثوان وإنما  مـجرد ألدباألفكاره ومشاعره وأحاسیسھ فلیــس 

ـز ــساخنة تھـ تتفجر بعواطف,كالم أمیل یحمل شحنة من المعاني حیلي بمعان متجردة ابدا":ھو
    )1("تذوق الجمال  كل من لھ أدنى

نتوقف على بعض التعاریف  أنالبد  دبأالمفھوم العام لكلمة  إلىوقبل التطرق  ھنامن و       
  .جدت في ھذا المجال التي واللغویة 

  األدب لـــغــــة -
ب ــھ األدیـــتأدب بــاألدب الذي ی: " منظور  البنوردت لفظــة األدب في لسان العرب           
اء  ــــــصل األدب الدعأم عن المقابح ، وـــــھ یؤدب الناس إلى المحامد وینھاھـــا ألنــأدبمى ــیس

 رـیــــال للبعــــویقالن إستأدب بمعنى تأدب ـــــوف..اول ــنــــن التــرف وحســـو الظـــواألدب ھ
  ) 2( "ب مؤدب ــــوذلك أدی: ض ـــإذا ری

ل ـم كــتض أننھا ــط بل یمكـلى اإلنسان فقـــــع رةصوغیر مقظة أدب ـــفـــد أن لـــؤكـــو یـھـف
 األدیبد ـــما نجــك" حیوان وتعني الجمال وحسن الخلق  أو إنسانسلوك حسن في موضعھ من 

 إلىاه ـــدع: دبھ أدبا فالن بأدب أدبا ، عمل مأدبة والبحر كثر ماؤه وأدبھ ، یؤ وأدب ،أدباءجمع 
ھ ـــاصــالق وقــفس ومحاسن األخـــــــطعامھ ، فھو أدب وذاك مأدوب  أدبھ ، علمھ ریاضة الن

  )3( "ھا قسطا وعدال مآل: دابا ــھ ، وأدب السلطان البالد إیــوھذب

        : اصطالحااألدب  -

وة ــــــق أویر،ــــــحسن التفك نــالتعبیر ع انـاإلنسذي یجد فیھ ـالفن ال:"على انھیعرف  األدب  
  )4"(والخیالوالعاطفة  .اإلحساس

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    

  .1م،ص1994سنةالجزائر  ةیـعـملجاا اتــبوعــمطوان الــیة ،دیـ،دراسة تاریخیة فن األطفال أدب قضایا من،مرتاض محمد (1)

  . 4م ص  2005ى ـعة األولــروت ، الطبـــــــوزیع بیـــــــادر للنشر و الطباعة التــــرب ، صـــالع انـــن منظور ، لســـــإب )2(

  4م ص  1995ة ــــــة الثانیــــالطبع ان،ــــــــلبنة ــــــمكتب یسر،ــــموي ـــوس لغــقام المحیط،ر ـــقط ي،ــالبستانرس ــبط )3(

  . 7، ص 1958ى ــــة األولــــونس الطبعــة ، تـــــــة العصریــــروا ، المطبعـــد كـم محمــــالقاس وـــأبشریط  وـأبد اهللا ـعب  )4(
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عبارة عن معرفة ما یحترز بھ في جمیع : ھو  األدب أن" دبألجواھر ا"قد جاء في  و               
  )1(طأ ــلخا أنواع

    :يـــوكسبعي ــطبی وھو نوعان

رم ـة والصفات المحمودة كالكــالحسن األخالقمن  اإلنسانھو ما نظر علیھ ":فالطبیــعي 
  )2("لمــوالح

ھ ـــعلم صناعي تعرف ب بأنھھو ما اكتسب بالدرس والحفظ والنظر، فحینئذ یعرف " :الكـسبــي
  )3(" وھو المدعو بعلم األدب  أحوالھأسالیب الكالم البلیغ في كل حالة من 

 أدیبقد اختلف معناھا من " أدب"كلمة  أنمن خالل ھذه التعریفات نستطیع القول           
،لكن یبقي التعریف الشائع لھذه الكلمة ینصب في دائرة الكالم المنظوم والمنثور، وھو خرآل

 والفكر والوجدانھو تجسید فني تخیلي للحیاة  فاألدب إذنالعلم الذي یثیر االنفعاالت في النفس 
  .فھو باختصار محرك لعواطفنا وعقولنا 

    : األطفـــال أدبوم ــھــمف  

مفاھیم لھذا  إعطاء أردنا وإذا،  خرآلمن كتاب  األطفال أدبلقد تعددت واختلفت مفاھیم      
فن الكتابة "في كتابھ" حمد نجیب أ" األستاذ،نجد  الحدیث إلىمن القدیم  األدب

الذین  األطفالھم فئة مع فئة من الجمھور  یتالءمالفكري،الذي  اإلنتاجھو ":یقول"لألطفال
            )4( "للكبار المخصص األدبتذوق شكل  على القدرةیتمیزون بعدم 

  :ھما األطفال ألدبنحدد مفھومین رئیسیین  أنیمكن  األساسوعلى ھذا         

الفكري المدون في كتب موجھة لھؤالء  اإلنتاج وھو یعني :امــــبمعناه الع الــاألطف أدب/ ا 
  )5(في شتى فروع المعرفة األطفال

،نفوس لكالم الجید الذي یحدث في النفوسوھو یعني ا :اصـناه الخــبمع األطفال أدب/ ب
  )6("تحریرا بالكتابة أونثرا،وسواء كان شفویا بالكالم  أوسواء كان شعرا  األطفال

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    

   .12ص األوللغة العـرب،دار الفكـر للطباعة، بیروت الجزء  وإنشاء أدبیاتفــي  األدبالھاشمي،جـواھر  حمدأ)1( 

  13ینظر المرجع نفسھ ص )2(

  .المرجع نفسھ الصفحة نفسھا )3(

  .119م ص1999احمد زلط ،ادب الطفل العربي ،دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر، االسكندریة ،الطبعة االولى، ) 4(

  .119ینظر المرجع نفسھ ص) 5(

      .120ینظر المرجع نفسھ ص) 6(
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  أدب يــم فـالقی"ؤلفھ ــــربي من خالل مــالطفل الع ألدبعلي الحدیدي مؤصال  تورالدكول ــیق
رة ــالطفل خب أدب:نقول  أنالكبار یمكن  أدببحثنا عن تعریف یمیزه عن  وإذا" فیذكر" الطفل

ال ــــــقلی أكثر عشرافیما بین الثانیة والثانیة  لألطفالفي شكل فني یبدعھ الفنان خاصة ة ـــلغوی
یعیشون ویتفاعلون معھ فیمدھم المتعة والتسلیة ،ویدخل على قلوبھم البھجة والمرح وینمي فیھم 

ھم ـــھم وطاقاتــــان لخیاالتــق العنـویطل ،للخیرم ــــوي تقدیرھــال وتذوقھ،ویقــبالجم اإلحساس
  )1("اإلنسانویبني فیھم ، اإلبداعیة

إن أدب األطفال شكل من أشكال التعبیر األدبي لھ قواعده ومناھجھ  :" أیضاویقول            
سواء منھا ما یتصل بلغتھ وتوافقھا مع قاموس الطفل ومع الحصیلة األسلوبیة للسن الذي یؤلف 

بقضایا الذوق  بمضمونھ ومناسبتھ لكل مرحلة من مراحل الطفولة او ما یتصل  ما یتصل أوبھا 
  )2(" القصة أو فن الحكایة للقصة المسموعةوطرائق التكتیك في صوغ 

الطفل  أدب:"حیث یقول"أدب الطفولة ،أصولھ،مفاھیمھ" حمد زلط في كتابھ أویعرفھ            
،وأغاني )أغاني المھد(مھوداتدائرة الشعر وتظم األ: العربي یمكن حصره في دائرتین 

تضم  النثروالدراما الشعریة المبسطة ،ودائرة  واألناشید،وأراجیزاأللغازالترقیص ،واللعب 
الحیوان والطیر،  لسنةأالحكایات القصصیة المتنوعة ،والحكایة الخرافیة على 

اللغویة التي یكتبھا الكبار للصغار في ضوء مراحلھم العمریة ونصائحھم  واألحاجي،واألمثال
  ).3(" اإلنمائیة

اعي ھادف یحتاج ھو عمل إبد" : في تعریفھ ألدب الطفل  ویقول محمد حسن بریغش         
تستعین بالعلم والدراسة وتعرف قواعد ھذا العمل الذي تمارسھ ، مع وضوح  موھبة مدربة  إلى

ھا من فنون القصة ، والشعر ، والمقالة ، والحواریة وغیر الھدف الذي تسعى إلیھ عن طریق 
  )4(" األشكال األدبیة 

  ادة مكتوبة سواء أكانت ـن مـكل ما یقدم لألطفال م: " ویعرفھ محمود رشدي خاطر بأنھ          

  )5(" أم مادة علمیة  تتمثلیاكتبا أم مجالت وسواء أكانت قصصا ، أم 

  

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

  .120الطفل ص أدبحمد زلط ، أ )1(
  .120ینظر المرجع نفسھ ص  )2(
                         .41 ینظر المرجـع نفسـھ ص )3(
  . 122ینظر المرجع نفسھ ص )4(
  .47ص 2006 ،1ط دار المیسرة للنشر والتوزیع  تطبیقیة،قراءات نظریة ونماذج  أحمد،سمیر عبد الوھاب  )5(
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أدب األطفال : ل واألدق ھو أن من خالل ھذه التعریفات یمكن أن نستخلص تعریف شام         
اییر ــر فیھا معـأو منطوقة تتوفكل ما یقدم للطفل من مادة أدبیة أو علمیة بصورة مكتوبة  ھو
رفیة ،الثقافیة ،العاطفیة والسلوكیة وصوال إلى أھم المع األطروتسھم في بناء  دــدب الجیاأل

  . شخصیة متزنة تتأثر بالمجتمع الذي یعیش فیھ وتؤثر فیھ تأثیرا إیجابیاشيء وھو بناء 

  :األطــفال وتــطـــوره عــنــد العـــرب أدب 

من البراءة والنقاء والبھجة واألحالم ویحتاج الطفل  مفرداتھالطفولة عالم شفاف تتشكل          
  .ى إلیھ األسرة والمؤسسات التربویة ـــالتوعیة والتوجیھ ، النصح والتعلیم وھو ما تسع إلىدائما 

وقد التفت الشعراء إلى ما یمثلھ الشعر من أثر في نفوس األطفال و الناشئة فتوجھوا بخطابھم " 
غایة تربویة تعلیمیة مستھدفین غرس القیم الروحیة واإلنسانیة  إلىین حالطفل طام إلىالشعري 

  )1(" النبیلة في نفوس األطفال 

ذ ـنــي مــالشعر العرب إلىطریقھ  أة فقد عرفـــوال یمكن القول إن شعر الطفولة حدیث النش
یمثل تیارا أو ظاھرة فھناك شواھد  وجوده وإن كان ال إلىمة إرھاصات تشیر ثو"  لیة ــالجاھ

   :ولھـــقي ـن أعرابــالشعر في ھدھدة أبنائھم وترقیصھم فقد أثر ع استخدمواالعرب  أنتدل على 

  حــبــــذا روحــــــھ و مــلــمــســھ یــــا               

  أصـــلــح شـــــيء ظــلـــھ وأكـــیســــھ              

  الــلـــھ یــــرعــــاه لـــي و یـــحــرســھ             

  )2( :التالیةعلى األبیات  ابنتھ براقصكما ورد عن أعرابي أنھ كان 

  اــــــوھـــــتھا ابـــحبـــة یـــمــــریـك    

  ناـوھـــا فــذبـــینین عـــحة العـــملی            

   اــــوھـــــسب إنب ــن الســـحســالت            

بمفھومھ الواضح المحدد على حسب اتفاق بعض  لطفولةالشعر الحقیقیة  النشأة أنغیر         
  الباحثین 

  

                   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لطبعة ادریة ــــاإلسكن شر،ــــوالنة ـــدار الوفاء لدنیا الطباع) القصة  - مسرح الطفل  -الشعر( أدب األطفال  عیسى،فوزي  )1(

   .11ص 2008سنة  األولى

 .12نفسھ ص  المرجع (2)
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  كایاتــحالذي اطلع على ترجمة وتعریف )1898-م1828(مرتبط بالشاعر محمد عثمان جالل 

في األمثال  ظقالعیون الیوا"لألطفال في كتابھ كتبھا  التي الفونتین الفرنسيالشاعر 
أول محاولة عربیة تعبد الطریق أمام الكتاب :" الذي یصفھ بعض الباحثین بأنھ "والمواعظ

  )1(" إلرساء دعائم أدب الطفولة 

 ،األوقات الخالیةفأخذت أترجم في :" قولھ " الفونتین"نھ احتذى حذو أوما یدل على          
وھو من أعظم كتب اآلداب الفرنسیة المنظومة على " الفونتین"العالمة الفرنسي الكبیر كتاب 

   )2("وان ــلسان الحی

ح ـــالنص"اب ــــتـك 1916ام ــلي فكري الذي كتب عـنجد ع" عثمان جالل  إلىإضافة 
ھ ــد لـوضمنھ كثیرا من الحكم النثریة والنظمیة ، وبعض األناشی "ین في محفوظات البنینــالمب
  .والرافعي  والیا زجين الشعراء كشوقي ــدد مــولع

اء ـــلمــن العـــرى مـة أخـھناك كوكب" ري ـوعلي فك" و "عثمان جالل " إلىباإلضافة 
ة ــالعالم العربي عامأدب األطفال في  ازدھاري ـرفاعة الطھطاوي الذي أثر كثیرا ف: رزھم ــأب

ھ ــــدر كتابـا أصـــال عندمـة أدب األطفـي تربیـى فـوفي مصر خاصة فقام بغرس البذور األول
 "المرشد األمین للبنات والبنین " 

ظیة من ــتھ الوعــة وعلى غایــن ناحیـویدلنا ھذا الكتاب على التوجیھ التربوي المباشر م
ة ـــالعاطفیة ــالطفول اتـاحتیاجن ـمآوء ذلك قد ـوھو في ض رى ،ـة أخـح وإرشاد من ناحیـنص

  ).3(" الصباغ ةحكایات األطفال وعقل" والخیالیة والترویحیة ، ونجد من قصصھ المترجمة 

خذ عنھ ألسنة الحیوان بالفونتین الفرنسي فأى لشوقي فیما كتب من قصص ع تأثروقد 
قد و: " مكتوب وھي القصة الشعریة واألغنیة الدب األطفال أبدوره نوعین من فنون  واستحدث

كتب لألطفال في فن القصص أكثر من ثالثین قصة شعریة ، ونظم لھم عشر مقطوعات ما بین 
وحكایات على لسان الحیوان والطیر عامة فتبلغ أما ما نظمھ شوقي من قصص  وأغنیةأنشودة 

  )4(" وخمسین حكایة وقصة  أربعنحو 

باألدب  متأثراائدا في مجال تألیف الشعر العربي لألطفال وبذلك یكون أحمد شوقي ر
بشعر األطفال خاصة في دیوانھ  ھتماماإل إلىالغربي خاصة الفونتین كما نجده قد یدعو 

  "الجزء األول "  قیاتوالش
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .269الطفل العربي ص أدبحمد زلط ،رواد أ )1( 
  .28ص 1994ة،ـــــالثـعة الثــــــرة ،الطبــــــة للنشر ،القاھــــــة العربیـــــولة ،الشركــــالطف أدبط ،ــــحمد زلأ )2(
  .30ص  1970داد ـــــــالم ، بغــــــالترقیص عند العرب ، مطبوعات وزارة اإلع أشعار،  المد یوحيینظر سعد  )3(
  . 23ص  1976مرزوق ، شوقي وقضایا العصر والحضارة ، دار المعارف ، القاھرة علي  )4( 
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 فكانت قصائده" بالفونتین"حین تأثر " على نھج شوقي یسیر "إبراھیم العرب "ویأتي بعد ذلك
  ) 1("م 1911الذي صدر عام " : آداب العرب "على لسان الحیوان في كتابھ 

اعتبره بعض الباحثین  إذا"الذي ساھم في إثراء ھذا الفن الجدید :دورالھراوي  إلىوصوال  
فقد وضع منظومات شعریة یناسب كثیر منھا مع مستویات " أمیر الطفولة في العصر الحدیث"

  م"1923سمیر األطفال للبنات "م، 1922للبنین  األطفالسمیر "األطفال اللغویة فقد نشر دیوانھ 

الحد بل  م، فلم یتوقف نشاطھ عند ھذا 1924 األطفال أغانيمن  أجزاء أربعةوصدر لھ 
  )2("الذئب والغنم "منھا  األطفالمسرحیات  أضاف

في شبابھ بعض "الدكتور مصطفى جواد"م نشرت للعالمة اللغوي  1923وفي عام 
  . )3("الھر والفیران "،" اللقلق والعصفور" لسنة الحیوان أالمقطوعات الشعریة على 

من كل ما سبق یمكننا القول إن رائد شعر األطفال المترجم ھو محمد عثمان جالل ثم 
نجد أحمد شوقي كمؤلف متأثر باألدب الغربي خاصة األدیب الفرنسي الفونتین ومن بعده 

ألدب الغربي ، ویصل با رخالذي یسیر على نھجھ ویكتب متأثرا ھو اآل"إبراھیم العرب "
  . "نین والبناتسمیر األطفال للب" ھراوي من خالل دیوانھ التألیف ذروتھ مع محمد ال

  :أھــــمـیــة أدب األطـــفــال ووظــــائـــفـــھ 

  :أھــــمـــیـــة أدب األطـــفـــال / 1

ر ـإن ألدب األطفال أھمیة بالغة في تكوین شخصیة الطفل ألنھ یؤثر بطریقة مباشرة وغی
عالم  إلىمباشرة في عقل الطفل ووجدانھ فھو العصا السحـــریة التي یستعملھا الكبار للولوج 
  .رید نالصغار  السیما أن عقل الطفل في ھذه المرحلة خامة لینة یمكن تشكیلھا بالصورة التي 

أدب م ـــولقد ساھ" فھذه المرحلة بالذات تعد منعطفا بالغ األھمیة في حیاة الكائن البشري 
إلـــى ة ــة ماســــل ، فالطفل بحاجـجی الىل ـا من جیـة وحضارتھـل تراث البشریـل في نقــالطف

ر ــر والتفكیـــل التعبیــــــى یستطیع فھم واقعھ ، وحتى یتعرف على وسائـحت رینــاآلخبرات ـخ
بما یدور حولھم داخل قة لیربطھم ـحیاتھم الذاتیة والیومیة الضیمن دائرة ر األمة ــوھو في حقیق
  ھ ــارجھ من خالل أجناســالمجتمع وخ

  

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .57ص 1992رة ـــدار الوفاء،القاھ یة ،ــتربیة ومسؤول األطفال أدبحسن بریغش، ینظر محمد )1(
  .97ص1988القاھرة ، العامة للكتاب ،،الھیئة األطفال حمد نجیب ،ریادة شعرأ )2(
  .213ص1988لھیتي،ثقافة الطفل العربي ،عالم المعرفة ،الكویتاینظر ھادي نعمان  )3(
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ینــمو وھــذه األمــور التعاون،األدبیة المختلفة من شعر ونثر لیبني فیھم الوعي الجماعي وروح 
  )1(خاللھا الصغار وینتقلون بفضلھم إلى كائن اجتماعي فعال  من

حیث ساھم أدب الطفل في تھیئة الفرص المناسبة للطفل حتى یتعرف على ذاتھ والبیئة            
التركیز في أھدافھ على تقدیم مجموعة من الخبرات المبنیة على  فأثناءالمادیة المحیطة بھ ، 

منھا والدلیل على ذلك  االستفادة إلىحكمة اإلنسان وأمالھ وطموحاتھ یقبل الطفل علیھا ویمیل 
بشكل واضح لقصص شتى أشكال أدبھم وفنونھم المتنوعة ، كإصغائھ   إلى ستماعلإلشغفھ 

وتقمصھ لمختلف  تروى علیھ من طرف المربین أو األولیاء ، ومحاولتھ الجادة لفھمھا وإدراكھا
  . )2("األدوار وخاصة البطولیة منھا

من خالل تلك القصص  إلیھاالتي ینتمي  باألسرةالطفل وثیق الصلة  أدب أنحد أوالینكر         
ا المربین وم أو،والتي كانت تروى من طرف الجدات  األمةمن تاریخ  المأخوذةوالحكایات 

والترقیص التي ترتبط ارتباطا وثیقا بالتربیة فھي وسیلة المھد  أغانيكانوا ینشدوه لھم من 
تربیة  أن"غش واحد ومھمتھا كانت جدیرة ھذا ما نجده في نظر محمد حسن بری أنوغایة في 

فقط من خالل الحكایات والقصص ،  األطفالعند المسلمین التقف عند انتشار خیال  األطفال
خلقھم كذلك ،ومحاولة زرع الصفات الحسنة والقیم النبیلة في نفوسھم وتنظیم  إلىتتعداھا  إنما

فسھ في نفس ون أسرتھ، أمتھالصالح الذي ینفع دینھ ، اإلنسانالعادات الطیبة فیھم ،حتى نكون 
  .)3("الوقت فالولد ھو ثمرة القلوب 

  :فیما یلي  األطفال ألدبالكبرى  األھمیةنلخص  أنمن كل ما سبق یمكن 

من خالل  :الصحیحةیدعم بقوة تربیة األطفال التربیة الروحیة  األطفال أنیمكن ألدب  – 1
إلى أذھانھم وعقولھم بصورة  لوھیةاألتعمیق معنى اإلیمان وتأكید مبدأ الوحدانیة وتقریب فكرة 

  :سھلة مبسطة وفي ھذا الصدد نجد قول أحد الشعراء 

  ـــرزقـــخـــلــق      أمـــــد نـــا بــالـــالــلــھ رب ال   

  یـــحـــقــق الــمــســاعـي    ي    ــإذا دعــــاه الــداعــ   

  الـــشـــرور  ـعـــور      و یـــدفــــــــســھــــل األمیــ    

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
  .29ص2008سنة  الفتاح شحذة أبو معال ،أدب األطفال وثقافة الطفل ،الشركة العربیة المتحدة للتسویق والتوریدات عبد (1)

  . 30، أدب األطفال تربیة ومسؤولیة ، ص  حسن بریغش ینظر محمد )2(
  . 31المرجع نفسھ ص  )3(
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كما یتجھ بعض الشعراء إلى دعاء یجریھ على لسان الطفل سعیا من خاللھ إلى غرس 
  :الروحیة وتعمیقھا في ذھن الطفل فیقول الصلة 

  اءــــمــع الســــــفراـــا ی   ي       ــــھـــلا اــك یـــــوأدع   

  يــــیـــا رب یـــا رجـــائ          نــي ـــعــلى دی حفظنيا   

  ــذكـــــاء ــوال  ـجــدــبــال      ـي في درســـي   وقـــــوفـ   

ذلك ھناك بعض الخطابات الشعریة التي تحث األطفال على أداء الفروض  إلىإضافة 
  :أحدھم فیقولالدینیة كالصالة والزكاة والصیام 

  الــــمـــســــجدنــــحـــــو       ـــا ھـــــــیــــــا     ــھــــــی          

  ـدــــــل واعــــــبــــصــــ           أدخــــــــــلأدخــــــــل  

  كـــواغـــــســـل وجـــھـــ      ــأ     ــقـــــــم وتــــــوضــ 

  )1(ــك ـــــــد ربـــــــواعـــــــبـ       ـــرـــكــــبـــــر كــــبــــ 

دانیة جوالو ة، ویحقق لھم التھیئة النفسیأن یعدھم أحسن تعداد لعالم الغد یمكن ألدب األطفال – 2
  .والعلمیة والعملیة بمتغیراتھ وتكنولوجیاتھ المتطورة 

یساعد األطفال على تحسین أدائھم ویزودھم بقدر كبیر من المعلومات التاریخیة   – 3
 یعبر أحدالوطن و  إلى نتماءباإلوالدینیة والحقائق العلمیة وبالتالي یعمق الشعور  ةالجغرافیو

  : الشعراء عن الوطن بقـــولھ 

  ھـــــــــرم ــأرض الـــ     مصـــرنا مصـــرنـــا                 

  ـرمــمـــصـــرنــا أھـــلــھا         أھــــــل الـــــكـــ     

  )2(نــــیــــلـــھـــا مـــاؤه           فـــــیــض الـــنــعـــم      

یقوم أدب األطفال بدور ھام على إثراء لغتھم ، والتمسك بھا ، وذلك من خالل تصرفات  – 4
األبطال من األشخاص الذین یعجب بھم الطفل في القصص والحكایات وما یدل على أھمیة أدب 

  :فل والتمسك بھا قول أحدھم األطفال في إثراء لغة الط

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .16 ،14ص )القصة  الطفل،مسرح  الشعر،( أدب األطفال  عیسى،فوزي  )1( 

   .  17، ص  1990أحمد الحوتي ، دیوان الفارس المغرور، الھیئة المصریة العامة للكتاب  )2(
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  ــــھـــــا لمــــــا أجــــم   ي        ـلــــغـــتـــي لــــغـــتــ                

  مـــــــا أســــھـــلـــھــا    ـي       ـلــــغـــتـــي لــــغـــتـ              

  ـــاــمــــا أحـــــالھـــــ    ـحــى      لـــــغــــتـــي الفص              

 )1(ــــا  ـــأنــــا أھــــــواھــ      لغـــــــتي الفصـــحــــى                   

تقوم كتب األطفال التي تقدم لھم أنشطة علمیة و فكریة بدور مھم في القیام بعملیات  – 5
الحلول ، والتدریب على دقة المالحظة بإكمال الصور  وابتكارالمھارات ،  واكتشافالتصنیف 
  .ل األحاجي واأللغاز وما إلى ذلك حوالرسوم و

تفرض علیھ القصة المسموعة  األدب یعود األطفال على جنس اإلصغاء والتركیز بما – 6
وبالتالي یتعود الطفل من .. .األحداثوالتشویق لمتابعة أحداثھا لمعرفة النتیجة التي ستصل إلیھا 

  . )2(خالل األدب على الجرأة في القول وتھذیب أذواقھ األدبیة بمجمل اإلفادة 

  :  أھـــــم وظــــائــــف أدب األطــــــفــال/  2         

یستطیع أدب األطفال أن یحقق أھدافھ من خالل بعض الوظائف التربویة التي من الممكن أن     
یستطیع تحریك " بما فیھ من إیقاع وموسیقى فھو  جذبیؤدیھا أدب األطفال ، إذ أنھ یمكن أن ی

أذھانھم وخواطرھم ، فالخبرة باألدب تعطي قدرا كبیرا من المتعة حیث یصبح األدب جزءا 
  )3("مصادر الطفل العاطفیة والعقلیة والجمالیة دائما من 

  لــاألدب في الجوانب التربویة التي تعمل على تنمیة الطف ستغاللاالممكن  وبذلك فمن       
 كار،ــاألف رافةطواظ  ــــفــذوبة األلــة وعـدقة والرقــتھ بالـــالمقدم لألطفال تتمتع صیاغفاألدب 

ال فــیھ المتعة ـــجد األطفــفــی األدب،ى ــإل الطفلألناصر جــذب ـــلك العـوامل التي تمثل عــت
والتسلیة وكذلك الفكرة المفیدة التي تقدم في ثوب رقیق مقبول تحمل قیم المجتمع الذي قیل فیھ 

  :الوظائف التربویة فیما یلي  أھمذلك اللون األدبي فیقبل األطفال علیھ ویمكننا تحدید 

  

  

 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .19ص) قصة  مسرح، شعر،( أدب األطفال  عیسى،فوزي  )1( 
  . 31ینظر محمد حسن بریغش ، أدب األطفال ص  )2( 
  133ص 1984للكتاب ، القاھرة ا لعامة القراءة بین أطفال البلدان النامیة الھیئة المصریة  إلىعبد الحمید حنورة ، الحاجة  )3( 
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        الوظیفة التربویة لألدب على المستوى اللغوي : أوال 
یة اللغویة للطفل بما یشتمل علیھ من مفردات جدیدة بشرط أن األدب في التنم یساھم            

وثروة الطفل "  ب معھا وھذه المفردات وقاموس الطفل حتى یتمكن من فھمھا والتجا تتالءم
 –وسالمة النطق والتعبیر  -سعة القاموس  مقدار: رئیسیة ھي ي أربعة جوانب اللغویة تتمثل ف

  )1( "فھم مدلوالت اللغة المنطوقة أو المكتوبة وتمكن الطفل من التعبیر كتابة 

الحقیقیة وینطوي قاموس الطفل اللغوي على الكلمات التي یعرف الطفل مدلوالتھا            
  : یستخدمھا ، لذا فإن قاموس الطفل یتمثل في جانبین  أوھا أو یقرؤھا ععندما یسم

  . االستماعیتمثل في الكلمات التي یعرف معانیھا عند :    أولھــما

   )2(یتمثل في الكلمات التي یستخدمھا  :وثانیھما

واألدب ھو المجال الذي یجد فیھ الطفل الكلمات الجدیدة التي تساھم في نموه اللغوي           
  .القدرة لتنمیة تلك الجوانب  وتھیئ لھ

  الوظـــیفة التربویــــة لألدب على المستــوى الســلوكي : ثــانــیـا 
عد تعدیل سلوك اإلنسان من الغایات الكبرى التي تسعى إلیھا التربیة ، فإننا نجد أن األنشطة ی

  .في تحقیق أھداف التربیة  التعلیمیة تساھم بشكل كبیر

وأدب األطفال أحد ھذه الوسائل التي من الممكن أن تساھم إسھاما كبیرا في تحقیق           
وتعدیل سلوك الفرد خاصة األطفال منھم حیث یشتمل درس األدب على قیم وأخالق تتوافق مع 

ورة في ـثــقیم المجتمع وبما لألدب من قدرة على جذب األطفال فإن تلك القیم واألخالق المن
              إلحساسھ بالمتعة واللذة من ورائھا  للطفل أن یكتسبھا بسھولة ویسركن ــاألدب یمدروس 

فتذوق الشئ " وطالما أدرك الطفل قیمة الشئ وتذوقھ ، فإنھ یتعلمھ بل ویمیل إلى االستزادة منھ 
شعورا شخصیا مباشرا وفي  ستنالي جاكسون إدراك قیمتھ إدراكا یجعلنا نشعر بھ/ كما یقول د 

نفس الوقت تشعر حیالھ برابطة وجدانیة تدفعنا إلى تقدیره وحبھ واالندماج فیھ بحرارة ، وإذا 
  .كان التذوق أمرا یغلب علیھ الوجدان أو االنفعال

فإنھ إلى جانب ذلك یتصل بالتفكیر أیضا ، ویحتاج إلى قدرة من الفھم ، ولھذا نكون أكثر 
  )3("فھمنا معناه  إذاالشىء لتذوق  استعداداا

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 211ص  1988ھادي نعمان الھیتي ، ثقافة األطفال ، الكویت )1( 
  .212ینظر المرجع نفسھ ص  )2(
  .214ینظر المرجع نفسھ ص  )3(
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  أدب األطفال وقیمھ التربویة                                                                                                       الفصـــل األول 

سھلة مفھومة للطفل مالئمة لقاموسھ اللغوي ،فان ذلك  األدبكانت لغة  أنصادف  فإذا       
 األدبالتي اشتمل علیھ درس  األدوارالذي یجعلھ یتقمص الشعوریا  األمر لألدبیسھم في فھمھ 

  .إلى الوجھة الصحیحة وإفھامھ ذلك األدب فھما صحیحا یؤثر فیھتوجیھھ  إلى باإلضافة،

   االجتماعيالوظیفــــة التـــربــــویــة لألدب على المســــتوى : ثــــالـــثـــا 

یوفر األدب لألطفال القدرة والمثل ، فیمكنھم من التقلید وبخاصة أن األدب یتسم            
بالجاذبیة فیعمل على ترابط األطفال وذلك في بعض األنشطة المرتبطة بھ كاإللقاء والمسرحیة 

كل ھذه األنشطة المرتبطة باألدب تجعل لھ دورا تربویا على المستوى  وتمثیل القصة
الجماعة وتقلید النماذج التي تروق لھ رؤیتھا  إلىباالنضمام لفرد جاھدا حیث یسعى ا االجتماعي

وعلى ھذا فإننا نستطیع من خالل النماذج األدبیة المناسبة إعداد " أو سماعھا أو القراءة عنھا 
سویا یستطیع من خاللھ أن یختلط  اجتماعیاالطفل لیعیش إیجابیا في المجتمع وینمو نموا 

 ةقریطففي تفاعلھ مع األدب یتخذ مكانھ ویشق  حي بصفاتھ الخاصةدون أن یض باآلخرین
ویقدر دوره ویعیش مع الصدیق والعدو ، والطیب والخبیث والشریر ویتحمل مسؤولیتھ في 

یز ما في المجتمع من سلبیات یالمجتمع الذي یتطلب العمل لصالح الجموع ویتھیأ الطفل للتم
  )1(" وإیجابیات 

 اجتماعیایضع لنفسھ نمطا و جتماعیةاالوبذلك یستطیع الطفل أن یمیز بین المواقف        
للطفل على ھیئة أشكال أدبیة مسلیة تضم أمثلة یرضاه ویرفض سواه على أن یقدم األدب 

المرفوضة ، نؤكد من خاللھا  االجتماعیةمع وجود بعض األشكال  ونثني علیھا مقبولة اجتماعیة
لما فیھم من ضرر على  ءالھؤعلى سوء مثل ھذه األنماط وكیف أن المجتمع ال یقبل مثل 

عن األوامر والنواھي التي قد تأتي بنتائج  االبتعادالمجتمع ، بل إنھم یضرون أنفسھم ، ومحاولة 
  .) 2(عكسیة تدفع الطفل إلى إظھار ما یرضي وإخفاء خالف ذلك 

  الوظیفــــة التـــربــــویــة لألدب على المســــتوى الثقـــافـــي :  ــعـــارابـ
األدب ھو المجال الخصب الذي یضم بین طیاتھ غذاءا ثقافیا وروحیا یشبع رغبات الطفل       

  .ویحقق لھ أحالمھ ویراھا من خالل األشكال األدبیة المختلفة 

" الجید یغذي جوانب تفكیر الطفل بما یضم من ثروة ثقافیة متنوعة األشكال فھو  فاألدب       
یستطیع أن یمد الطفل بنماذج التفكیر المنطقي من خالل حلولھ المنطقیة للعقد والمشاكل التي 

  .)3(" یحتویھا 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .215ص األطفالة ـــــان الھیتي ، ثقافــمھادي نع )1( 
  . 216ص األطفالثقافة  نعمان الھیتي، ینظر ھادي )2(
  .217ال صــة األطفـان الھیتي،ثقافـــــادي نعمـھ )3(
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  أدب األطفال وقیمھ التربویة                                                                                                       الفصـــل األول 

یكتسب طرائق التفكیر الجیدة من طرف األدب حیث یساھم في تعلیم  أنویستطیع الطفل     
یوفر لھ األنماط الجیدة  الذي التفكیر المستقلأسلوب حل المشكالت ویتعود بذلك على  الطفل

تفكیر العلمي الذي والتنقیب على اإلجابات الغامضة لیتدرب على الالبحث  على قادراالتي تجعلھ 
ألشیاء بمسبباتھا وبذلك یمكن  لألدب أن یحقق بعض أھدافھ التي منھا تنمیة ا یعتمد على ربط

قدرة الطفل على النقد والتقویم ، وتزوید األطفال باألفكار التي یحتاجون إلیھا وكذلك فإن أدب 
األطفال یقدم إلیھم المعرفة في ثوب جمیل یسھل أن یفھمھا الطفل بل ویستخدمھا ألن الطفل 

  .یتقمص بعض الشخصیات التي تروق لھ من خالل األدب 

  على المستوى التعلیمي األطفال ألدبالوظیفة التربویة : خامسا

  یةــــدراســـقررات الــال المـــفي مج - أ         

مثل  األطفال بأدبالخاصة تظم بعض المقررات الدراسیة على كثیر من الموضوعات "
من حیث المرحلة  األطفال ئمتالبناء على معاییر خاصة  التيالقصص المسلیة الھادفة تختار

العمریة والدراسیة وطبیعة البیئة التي نشؤا فیھا والشعر الذي یرھف حسھم وھم یعجبون بھ 
  .وخیاالت تجذبھم وتعیشھم في جو من المرح والمتعةلما لھ من موسیقى  إلیھویندفعون 

، فلكل مرحلة عمریة شعرھا المناسب أنفسھم األطفالویختار الشعر تبعا لمقاییس تخص 
یشتمل الشعر على معارف ایجابیة تدفع الطفل  أنمالئمة لتفكیرھم فالبد  أفكارلھا بما فیھ من 

  )1( "عھ وترك الجوانب السلبیة یكون ایجابیا في مجتم أن إلى

 األطفالیجعل  أنبالنسبة للمسرحیة التي تخدم المنھج حیث یمكن للمعلم  األمروكذلك        
تمثیل ھذه   المسرحیة المقدمة لھم من خالل المنھج فیتقمص األطفال بعض ھذه في یشاركون 

   .بھاالتي قاموا  األدوار

  :المــدرســـیة فـي مجــال األنشطة  -ب
یقوم األدب بدور لیس بالقلیل من خالل مسابقات اإللقاء الشعري التي تعلم " :اإللـــقـــاء  - 1

وكذلك التغلب على  في النفس ، الطفل الجرأة واإللقاء الجید للشعر ومواجھة المواقف والثقة 
الحروف من  وإخراجبعض العادات السیئة في الكالم وتعمل على جودة النطق للكلمات 

بقیة فروع العلم فیفھمھم الطفل ما یقرأ دون أن  فینتقل ذلك األثر إلى،  مخارجھا الصحیحة
  )2(" تعوقھ عملیة النطق

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       

  .218ھادي نعمان الھیتي ، ثقافة األطفال ص  ینظر )1(
  .219المرجع نفسھ ص ینظر  )2(

14  

  



 
  أدب األطفال وقیمھ التربویة                                                                                                       الفصـــل األول 

 في نفسیة الطفل بعض القیم عن كل ما یحیط بھ األطفال أدبیرسخ  :رات ــمناظـــال - 2   
یحكم على  أنالخاص بالطفل ، فیستطیع الطفل من خاللھ  لقیميا اإلطارویسھم في تكوین 

القیمي الذي كونھ  اإلطارفي ھذا المنطلق وذلك  رأیھ،وفي المناظرة یعبر الطفل عن  األشیاء
 رأیھیدافع عن وقصص فھو  إشعارببعض ما یحفظ من  ئةارأویدلل على  األدبباطالعھ على 

  )1(باقتناع دون تحجر 

 فانھ سیھتم بھ وباالطالع علیھ بل األدبتذوق الطفل  إذا" :رـــة الشعــماعــج  - 3
في  إنتاجا تھیظھر  أنیشارك فیھ فیجد مجال جماعة الشعر مجاال مالئما لھ فیحاول  أنویجب 

تربى أدباء  إنھذا المجال الذي دخلھ عن حب وھكذا تتبنى ھذه الجماعة المواھب حتى یمكنھا 
  )2( یھتمون بقضایا أمتھم ویشاركون الوطن أفراحھ وأقراحھ

  : فــي مــجـــال ریــاض األطـــفـــال  - ج
تبدو وظیفة األدب التربویة في ھذا المجال من األھمیة ألنھا أخطر مرحلة یمر بھا 

تنشئة ة توتنشئاإلنسان حیث أنھا مرحلة التكوین ، إذ یمكن لألدب أن یسھم في تشكیل الطفل 
صحیحة متكاملة فینشأ سویا یستطیع أن یخرج ما بداخلھ من مكبوتات أثناء متابعة األعمال 

  .في الشعر والقصة والمسرحیة األدبیة المتمثلة 

وتستطیع المعلمة أن تقص على األطفال القصص مستعینة ببعض الوسائل واألشكال 
ص وتثني على السلوك الجید وتقبح ما عداه الموضحة كالرسومات أو أشكال الحیوانات واألشخا

  )3(التجاھاتھ ومزودا بقیم تعینھ في حیاتھ الطفل محددا فینشأ 

  : أھــــداف أدب األطــــفـــال وغـــایــــاتـــھ  – 3

یمثل أدب األطفال تلك العصا السحریة أو المفتاح السحري الذي یستطیع الكبار أباءا 
لدى  إلى عقول األطفال وقلوبھم في وقت واحد فیشكلون العقل والوجدان یدخلوا بھ أنومعلمین 
فیدخلون إلى العقل فیسھمون في بناء إطار معرفي وثقافي  ،التي یریدونھا وبالصورة كثیر منھم

لتوجیھ  ویسھمون في بناء إطار معرفي وقیمي وخلقي فیتكامل اإلطاران الثقافي والقیمي وفكري
سلوك الوجھة التي یرتضیھا الكبار ألبنائھم األطفال لبناء شخصیة سویة ومتزنة ، فأدب 

  : یؤلف األطفال

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
  .  220 ، ثقافة األطفال ص إلھیتيینظر ھادي نعمان  )1(
  221ینظر المرجع نفسھ ص  )2(
  . 222ینظر المرجع نفسھ ص  )3(
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  أدب األطفال وقیمھ التربویة                                                                                                       الفصل االول

في نموھم العقلي  إسھامھعن طریق  األطفالدعامة رئیسیة في تكوین شخصیات "        
غناء حیاتھم بالثقافة التي نسمیھا إوالعاطفي واللغوي وتطور مداركھم و جتماعيواالوالنفسي 

   )1( "ثقافة الطفل 

 أجیالجل تكوین أمن  األطفالوغایات یرسمھا القائمون على تربیة  أھداف األخیرولھذا         
  :نذكر ما یلي  األھدافالعربیة ومن ھذه  باألمةقادرة على تخطي الصعاب والنھوض 

ویشتمل على المحاور  )2("تدعیم البناء الروحي والمادي المتوازن في شخصیة الطفل " :أوال
  :التالیة

  .األطفالوالعلم لدى  اإلیمانترسیخ دعائم *          

  .وتوسیع الخیال عنده اإلدراكیةتنمیة حواس الطفل *          

  .مھارات المالحظة والتھیؤ المعرفيتنمیة *         

  :العامة واآلدابتلقین القیم والسلوكیات :" اــانیــث

  :طریقكل المجتمعات البشریة على اختالف عقائدھا عن  إلیھوھو ھدف تطمح 

   .ات المحمودة لدى الطفلـالتھذیب والتأدیب بتلقین وغرس القیم والسلوك*

  .والحفاظ على البیئة غرس روح االنتماء والمواظبة*

   )3(."المرذولة اآلدابالعامة ونبذ  باآلدا مراعاة*

  :رعایة الطفل الموھوب وحفزه وتشجیعھ "  :ثاـــالــث

 ومراكز رعایة واألسرةالھامة الذي یتحقق عن طریق المدرسة  األھدافحد أوھو       
  :حیث یتم  الموھوبین

 

  

    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .72نعمان الھیتي ، ثقافة االطفال ص  يھاد    )1(
  . 230أحمد زلط ، أدب الطفل العربي ، دراسة معاصرة في التأصیل والتحلیل ص   )2(
  . 231المرجع نفسھ ص  )3(
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  أدب األطفال وقیمھ التربویة                                                                                                       الفصـــل األول 

  .الفنیة أو األدبیةالمواھب  كتشافا* 

 .الموھوبینالعنایة التربویة بتلك الفئة من *           

  .واالبتكار اإلبداعتفجیر طاقات الطفل الموھوب في میادین *   

  )1( "األدبیةتوجیھ الطفل توجیھا خالصا للمجاالت *  

مركب یشتمل على اكتساب  وھو ھدف، في تحقیق نظریة التربیة المتكاملة اإلسھام" :ابــعـــا ر
تنمیة النواحي العقلیة  أيالطفل بعض المھارات والسلوكات والعادات في المدرسة وخارجھا 

  :والنفسیة واالجتماعیة من خالل 

  .المعرفیةتنمیة المھارات *  

  .واالستنتاج والتفكیر والتحلیلتنمیة القدرات العقلیة كالتذكر *  

         وألوانتھ ــرات حول بیئــفل بالمتغیـــتنمیة الروافد الثقافیة مثل تنمیة عادة القراءة وربط الط*  
  .حولھالمعرفة من 

النظافة والوقایة وسلوكیات المحافظة  ألسالیبتنمیة العادات الصحیة السلیمة بتوجیھ الطفل *  
                                       .لى صحة البدن والصحة العامة ع

والتكیف مع  اآلخرینمع  والمشاعر واالندماج األحاسیسترقیة الجوانب النفسیة بترقیة *  
  )2("لمجتمعا طبقات

تكوین الطفل تكوینا صحیحا وتنشئتھ  إلى األدبحیث یھدف  بناء شخصیة الطفل :ا ــامسـخ
في سائر  أسویاءفنونھ ،یضمنھم المجتمع في ضوء ذلك مواطنین  إلىوالمیل  األدبعلى حب 

الذاتیة یكسب الفرد الجمع بین مھارات جدیدة وتكوین  بخصائصھ األدبمراحل نموھم ذلك الن 
 ).3"(تعصب  أوانحراف  أوالمواطن السوي فال جنوح 

  

  

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 232د زلط ، أدب الطفل العربي ص أحم )1(
  . 233بنظر المرجع نفسھ ص  )2( 
  . 234بنظر المرجع نفسھ ص  )3(
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  .لسنة النشءأالحفاظ على اللغة العربیة من " :  اــسادس

 والعمل على األمعلى لغة  أھلھاجماعة بشریة لغویة بمدى محافظة  أيیقاس تقدم        
على مكتسبات الطفل من قراءة نصوص  التأكید إلىفیما یھدف  األطفال أدبصیرورتھا ویھدف 

  )1( "إشراقاوتذوقھا ،فتعلو لغتھ وتزداد  االدب

   .التفكیر  وأسالیبعلى حریة التعبیر  تشجیع الطفل"  : اــابعــس 

  .یس االنفعالي وتخفیف حدة القلق التنف  : اـــنماثــ 

في تكوین  األطفال أدبتحقیق الوظائف الفنیة والجمالیة والترویحیة حیث یساھم  :تــاسعـــا  
جمال الكون وما فیھ من بدیع صنع اهللا عز  إلى یر اھتمامھثویالجوانب الجمالیة لدى الطفل 

  :على األطفال أدبوجل فیعمل 

  .الطفل لكي یشاھد الكون  أمام األفاقفتح *       

  ) 2(أمام عظمة الخالق وزیادة إیمانھ ورھفة إحساسھ  بھارناال*       

ھي إال تشییدا بضرورة ھذا الفن األدبي ، ومن خالل ذكر  كل ما ذكرناه من أھداف ما         
بصورة عامة  وتعداد مناقب وغایات أدب األطفال التي لھا الفضل الكبیر في تنشئة الطفل

فنستطیع تكوین أجیال قادرة على تخطي الصعاب والنھوض بأمتنا العربیة وتخطي ظاھرة 
  .الركود والجموح وتكوین ناشئة متعلمة 

  القیمة عند الفالسفة وعلماء االجتماع مفھوم - 2

  :ماھــیة القیـمة لــغة واصطالحا  –أ 

وقام المتاع بكذا أي تعادلت قیمتھ بھ ، والقیمة " قوم  "لغة من" قیم "القیمة مفرد " : لـــغــــة 
الثمن الذي یقوم بھ المتاع أي یقوم مقامھ ، والجمع القیم مثل الذي سدرة وسدر وقومت المتاع 

  )3("  ةجعلت لھ قیم

یعني ثمة المقابل كذا ثم استعمل بمعنى القدر والمنزلة  إسم ھیئة من قام الشيء بكذا  :اصطالحا  
  المعنى الفلسفي لھذه الكلمة فھو االنتقال من داللة مادیة معروفة في علم ومن ھنا نشأ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
  . 234أحمد زلط ، أدب الطفل العربي ص  )1(
  . 235ھ ص ـــــــع نفســــــر المرجـــــینظ )2(
  . 10رب ص ــــن منظور ، لسان العــــــإب )3(
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داللة معنویة تعبر عما في األشیاء من خیر وجمال أو  إلىأو السیاسة  واالقتصادالحساب 
  )1(.صواب 

     : االجتماعوعــلماء ة ــفالسفــند الــیمة عــالق –ب 
كلمة القیمة من الكلمات ذات المدلول األغنى واألكثر تعقیدا واألكثر  :الفــالســـفـــةعــنــد *

وتدرج فتاریخھا الفلسفي غامض لم تھتم  ببطءصعوبة في التعریف فلم یعترف بأھمیتھا إال 
   )2(.القدیمةالفلسفات  أي منبھ 

عنھا في مذھب أفالطون حول فكرة الخیر التي عبر  إلىفقد رد الباحثون أصلھا "     
 یاھاإ وضع القیمة فوق الوجود معتبرا المثالي، فقدجمھوریتھ فقد جعل من الخیر قمة العالم 

   )3(" األسمى للتفسیر  المبدأ

ذلك ــا بــطارح القــاألخن المیتافیزیقا تكمن في أحینما قال ب "لوتسھ "وھذا ما عبر عنھ
م ـھ لـنفس ونــالطـأف أنر ــغی يــاألخالقى ـبمقاصد الخیر بالمعن إیاهرؤیة غائیة للوجود رابطا 

م ـــوضوع القیـــطرق م إلىكرة ولم یفلح في استدراج الفالسفة على العموم ــوسع في ھذه الفــیت
رط وال ـم غائیة نظرا لطابعھا البشري المفـالقیتكون  أنن منھم یرفضون ــعییــن الطبیأــ،علما ب

  )4(" األخالق األمعن ذلك في مؤلفھ  سبینوزا یوافقون على موضوعیتھا مثلما عبر

عن نظرة سقراط وأفالطون فاألنا عندھما تتذكر القیم ولكن  دیكارت ولقد اختلفت نظرة
القیم ومن  ةدیكارت یرفض أن تتأمل المثل ولكن أصبحت األنا ھي نفسھا مصدر المثل وصانع

  )5(ثم أصبح اإلنسان ھوا لصانع الوحید لقواعد ومعاییر الخیر والشر 

  حیث كان السیر فیھ بطیئا" ألمانیا"لقد ظل البحث في موضوع القیمة قائما وبالتحدید في 

  الوحید بین الفالسفة األلمان الذي "بنكھ" ھوأول من تنبھ إلى أن ثمة موضوعا جدیدا ـلولع
ن فكرة القیمة تجد جذورھا فیھ فالقیمة التي نعطیھا إإذا كان علم األخالق علما علمیا ف:"قال

   )6(" المتعة فینا للشيء تتحدد بما تثیره 

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .33ص 2009األولى  ، الطبعةالقیم التربویة، دار الشروق للنشر والتوزیع ، فلسفةالكریم علي الیمامي ینظر عبد )1(
 .34ص2007المعرفة، الرباط،الطبعة األولى  دار نشرینظر محمد بلقیھ ،العلوم االجتماعیة ومشكلة القیم ، )2(
.34ینظر المرجع نفسھ ص  )3(  
.35ینظر المرجع نفسھ ص  )4(  

                   .12ص  1994القاھرة  الكتاب،مركز  التربویة،القیم في العملیة  زاھر،بنظر ضیاء  )5( 
).36-35(محمد بلقیھ ،العلوم االجتماعیة ومشكلة القیم ص )6(  
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عندما  أكثرلة أالمس"بنكھ  "كلھا بالشعور بالقیمة ولقد وضح األخالقھو یربط ولذلك ف        
ي ــم الخارجـى البال بصفتھا انفعاالت لمحفزات مصدرھا العالـن التقویمات تخطر علأــال بـق

     .التقویم الموضوعي والتقویم الذاتي یز بین ــوبالتالي فھو یم

ة فقد ـحیاتھ الفلسفی أواخري ــف إالدراسة القیمة وان لم یتم ذلك  إلى "كانط" وقد تطرق        
ا ـوي الحاجة نظریـــیكون ق أنعملیا دون  إلزامیافتراض العلمي الذي یكون ط فكرة اإلــاستنب

ل ـــثم التمیز بینھا وبین مسائ" ةاعتقادی" بأشیاءغیر مشروط  أخالقيتراض بقانون ــفربط االف
 يــة،وتفوق السبب العلمــوالمعرف اإلیمانثنائیة  :مرین أقررالمعرفة باعتناء واحتراس وعلیھ 

بب ــب السـع ذلك حجـوم األفعالوق ـم فــع القیـرف إلىیل ـان یمـذي كـى السبب النظري الـعل
)1("النظري السبب العلمي 

.  

نھ لما كان وجود الفعل مشروطا بالضرورة ألتالحظ الكانطیة  ما بعدثم جاءت مرحلة         
ا ـة المحتملة لمساعینـالحنا وبالقیمـة بمصــل مشروطـن معرفتنا بالمقابإبمعرفتنا ف إلینابالنسبة 
)2("المعرفیة

 

" لكانط"رفة ــوالمع مانـــاإلییة ــالذي انطلق من ثنائ" ریتشل"نى فكرة القیمة ــولقد تب        
 امـحكأن أكبتا و أویدالن النفس على القیمة دفعا  واأللماللذة  أنیرى  إذمحاوال التمیز بینھما ،

)3("ي التي تقرر المعرفةـالقیمة ھ  

القیمة عند علماء االجتماع *  
ھ ــتــالحركة الفكریة والنظریات الكبرى ،ومنھا نظریة القیم قد تمت في ظرف طبع إن        
 االجتماعالذي دفع علماء  األمرسیاسیة واقتصادیة ،كانت المجتمعات الغربیة تمر بھا ، أزمات

اع ـــجتموھكذا جعل علماء اإل األزماتع نظریة تمكن ھذه المجتمعات من حل تلك ــوض ىــإل
م ـــذه القیـون ھـول مضمـدور حـب تـي الغالـم موضوعا محوریا فكانت الدراسات فـــن القیـم

ا في التحول االجتماعي ــورھا ودورھــــوتط  

 

 

 

 
________________________________                          

.37ومشكلة القیم صمحمد بلقیھ،العلوم االجتماعیة  )1(  

.38ینظر المرجع نفسھ ص (2) 

38ینظر المرجع نفسھ ص )3(               
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" خذ عنأم فقد ــالدراسات في موضوع القی لــأوائمن "دوركایم  إمیل" فتعد دراسات        
ن ــقیم مشتركة ھو الذي یؤسس لتضام إلىاالنتساب "ن أالفكرة التي تقول ب" كونت أوجست

م ـول قیـداثة التي كانت تلتئم حـكھ مثلما ھو الوضع في مجتمعات ما قبل الحـالمجتمع وتماس
)1("ودینیة أسطوریة  

 اإللھ إرادةفي (ن القیم ھي في الوقت ذاتھ معتقدات أب" دوركایم"ھذه الحالة یرى وفي         
.المراقبة االجتماعیة ومصدر التقویم والحوافز لدى الفرد وأساس)ي نظام العالم ــف أو  

طوري ـد ابتعد عن المنظور التــفھو ق يـاألمریكم االجتماع ـعال"الكوت باسترـت" أما         
بان شروط :"ة ،وھكذا قال ـاالجتماعی اقـاألنسي ـر فـدة التفكـلفائ"دوركایم"ذي تبناه ــیم الــللق
 ثقافي،(ة ـاق فرعیــنسأ أربعة ىـإلم تنقسم ــي قیـھ،وھـد قیمــدیـراره تجـع واستمـاء المجتمــبق

)2()"اجتماعي اقتصادي، سیاسي،  

التقبل والمخرج لھا،" بحرب القیم"المشكلة التي عبر عنھا  أن إلى"ماكس فیبر"ویذھب       
دوره  أن إذر ــیبتك أنن شأن العالم ـنھ لیس مأمعتبرا " دور كایم" التسویة،ولھذا فھو قد خالف

م ــیكون،مكتفیا فقط بتحدید القی أنیقول ما ھو كائن ولیس ما ینبغي  أنباعتباره رجل علم ھو 
 القیینــأخیخضع لمبدأین  أنن ـھ یمكـة لـل بالنسبـذا الفعـي ،وھــاعـي تحرك الفعل االجتمـالت

:متعارضین وھما   

ل من ـــذا العـن ھــــاالعتقاد التي تعمل بموجب مثل علیا وھي ال تبالي بما یترتب ع أخالق*
.نھائیةنتائج   

  )3("جــن نتائــھا مـعنا یترتب ـاة مــــمراعـبا إال ـھـل بموجبـم العمـي الیتـب التـواجال القـأخ*

وثنائیة الخیر  باألخالقة ـي مرتبطـن المنظور الفلسفـة مـالقیم أند ـل ماسبق نجـن كـم        
ور ـالمنظـن ـم أما بنكھ وغیرھم –لوسیھ  – أفالطون أمثالوالشر على حسب بعض الفالسفة 

 عـــي المجتمـــدث فـي تحـالتة ــــرات المختلفـة بالتحوالت والتغیــھي مرتبطـف يــاالجتماعـ
.  وباستمراریة ھذا المجتمع   

القیم التربویة وخصائصھا  أھم  

:مـــــذه القیــــھ مــــــأھ –أ  

ال حیث یجب على ھذا ـي شعر األطفـة فـي ضرورة حتمیــھ :القیم الوطنیة والقومیة  –1
أن یكون لھ دور محفـــز"األخیــر   

 _______________________________  
                              .108-107محمد بلقیھ،العلوم االجتماعیة ومشكلة القیم ص )1(
.109المرجع نفسھ ص )2(  

.110ینظر، محمد بلقیھ ،العلوم االجتماعیة ومشكلة القیم ص )3(  
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وجدانھم نحو وطنھم فینتشؤن محبین لھ  وإثارة األطفالاالنتماء الوطني لدى  تأكیدوفعال في 
یؤمن بھ  أن، وھذا ما یجب )1("وعلو وازدھارومتمنین لھ كل تقدم  وتراثھ معتزین بقیمتھ

الصغار ن یحمل شعره بھذه القیمة ویزرعھا في نفوس أب على الشاعرـــوالواج األطفال
ویعتز تقدمھ  إلىلى الوطن ویعتز بالنضال القومي والوطني ویسعى ــعلى جیل یدافع ع لنحصل

                                                                                                   .وتاریخھ بلغتھ

:األسریة أوالقیم البیئیة  –2  

 إلىي تشبھ ـنعیرھا اھتماما كبیرا وھ أنفي المجتمع حیث یجب  األساسھي حجر  األسرة إن" 
ان ــك وإذافي البیت،  مواأل األبن إكان المدیر والمعلم في المدرسة، ف فإذاد كبیر المدرسة ،ــح

المدرسة تحكمھا  أنفي البیت، فكما  واألخوات اإلخوةن إالء والتالمیذ في المدرسة فـــالزم
والتعاون  واإلخاءمحكومة بروابط تتمثل في المحبة  األخرىھي  فاألسرةط ـــات وروابـعالق
الكبیر  األثري لھا ـیكون مثقال بھذه القیم الت أنیجب  األطفالذلك فان شعر ـــوب )2("  أفرادھابین 

                                                                      .وأفرادھا أسرھممع  األطفالفي تعامل 

:واألخالقیةالقیم الدینیة  –3  

 یاــمنھجكون ــفالشعر قد ی وترسیخ العقیدة ،یدور محور القیم الدینیة على تنمیة الحس الدیني ،
والحرص على  األطفالیم الروحیة في نفوس ـــالق بتأصیل" یر علیھ الطفل بحیث یھتم ـیس

وعقولھم  أذھانھم إلى اإللوھیةالوحدانیة وتقریب فكرة  مبدأ وتأكید اإلیماننى ــق معــعمیــت
                                                                   . )3("لة مبسطة ـــیرة بصورة سھــالصغ

 أفعال إلىتحویل تلك الكلمات والعبارات  إلىفي الشعر تھدف  واألخالقیةوھذه القیم الدینیة 
                                                                                                           وسلوك 

:الطبـــیعــیةیم ــالق –4  

 إلى باإلضافة  یم جمالیةـــیتضمن ھذا المحور صلة الطفل بالطبیعة وما یتصل بھا من ق 
 أھمیةیدرك "  األطفالوالطیر وغیرھا، فشعر والحیوان  ھ وصداقاتھ في عالم الطبیعةـــــعالقات

                                        )4("بالجمال والفن  إحساسھسعیا لتنمیة ...مظاھر الطبیعة  إلىالفات الطفل 

 _______________________________                
            .226ص 1979ة سنة ،الدار المصریة اللبنانیة،القاھراألطفالقراءات  حسن شحاتة، )1(

             .115ة صـــاذج تطبیقیـــة ونمـــقراءات نظری الـاألطف أدباب،ــــد الوھــسمیر عب )2(

.14ص"ة ـــــالقص-لــــرح الطفـــمس - رــــالشع" الـــاألطف أدبى،ـــوزي عیســــف )3(  
.20المرجع نفسھ ص )4(   
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رھا ــال الفصول ومظاھــجم إلىفت ـكما یلت إلیھمببة ــفي بالحیوانات المحــیحت فشعر األطفال
.الطبیعة والحیوانات  أصوات محاكاةوكذلك   

:والذاتیة  اإلبداعیةالقیم  –5  

م من ــذاتھ بیر عنــوالتع ابھــوألعوایاتھ ــي ھــــفي شعر الطفل تتمثل ف اإلبداعیةالقیمة "      
 إلیھبة ـالقری واألشیاءیة الطفل ــولیة تعكس ذاتـــفالقصائد الطف  )1(" كشف واختراع وتسلیة 

                                          . والجمالیة والفنیة  اإلبداعیةا تعكس روحھ ــكموالمحببة 

:القیم االجتماعیة  –6  

 ھمــوإدراكتتضمن محبة الناس  "متعلقة بالصلة الموجودة بین الطفل ومجتمعھ  ھذه القیم       
)2(" غایة ال وسیلة   

ین ــالعامة، فالطفل حل الخدمة ــجلھم وبذل الجھد في سبیأوھذه المحبة تتمثل في التضحیة من 
حد غایة في  اآلخرین إسعاد إن،یرى  األنانیةیؤمن بالقیم االجتماعیة یصبح بعیدا عن 

عمل ــعاون البشري،الــالت" نجد  األطفالین ھذه القیم الموجودة في شعر ـــذاتھا،ومن ب
                                             )3(... " عالقات العمل واإلنتاج  ة ـیــتماعــجالتنظیمات اــوالعمال،ال

اني الموجھة ـــد واألغـــالقصائھا في ــفعلى شاعر األطفال أن یحاول قدر اإلمكان إدراج      
            .نفسي عاطفي كالصداقة والمحبة ، وعملي كالتعاون : للطفل  وذلك أنھا ذات بعدین 

:المدرسیةالقیم  – 7  

ئة ــي تنشــھ الفضل الكبیر فــذي لــال" ة ــالمدرس" ول ذلك الھیكل ــویدور محورھا ح        
ن ـــذا المحور على مجموعة مــعناصر مادیة وبشریة ، ویشمل ھالصغار بكل ما یحتویھ من 

ید ـــى التقــالحیاة المدرسیة من حفظ للحقائق والمعرفة وطلب العلم والحث علـة بــالقیم المتصل
  . )4(ات للعادات المدرسیة اإلیجابیة ــظام وممارســبالن

  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                              
، طالس للدراسات والترجمة ، دمشق سلیمان عیسى مع سلیمان بقلم فالح فلوح ، أناشید األطفال لسلیمان العیسى  )1(  

.209ص  1984الطبعة األولى    
             . 15ال ص ــة ، قراءات األطفــــن شحاتـــحس )2(
. 209سلیمان العیسى مع سلیمان العیسى ص  )3(   
. 210ھ ص ـــــــــع نفســـــــالمرج رــــــــینظ )4(  
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ب األطفال في المدرسة ویشوقھم للدرس ــرغــقیمة فإنھ سیــذه الــشعر الطفل بھاھتم فإذا 
                                                                           .فیھموینمي قوة المالحظة 

لوك اإلنسان ــي ســـؤثرات فــالقیم كم :ــالاألطفـر ــة في شعــم التربویـــخصائص القی –ب 
                                                                                 :خصائص منھا دة ـــــتتسم بع

: م ـیـــة القـــزیـــركــم – 1  

طة وذلك لسبب واحد وھو أن ــلیست عالقة بسی واتجاھاتھمإن العالقة بین قیم األفراد "       
                          )1(" تتوقف على مركزیة القیم  اتجاھاتھالدرجة التي تسھم بھا قیم الفرد في نمو 

  :المـــتغیــرةم ـــقیــال – 2

 اختالفال ـل المثــمجتمع فعلى سبی إلىعصر ومن مجتمع  إلىإذ أنھا تتغیر من عصر        
ر ـكرین تبریــبعض المف حاولففي القرن السابع عشر " عصر  إلىنى المجتمع من عصر ــمع

 إلىالحكم الملكي المطلق فرءوا أن الطبیعة الفطریة لألفراد قوامھا األنانیة وحب الذات والمیل 
)2(" والسعي وراء اللذة اندوــالع  

دون أحرارا ثم ـــولأن األفراد ی" وفي القرن الثامن عشر رأى بعض المفكرین      
ي مجتمع یقوم على تعاقد بینھم یتنازلون بمقتضاه عن بعض حقوقھم الطبیعیة ــون فــنتظمــی

                                                                                          )3("  االجتماعیةد حاجاتھم ـــل ســـمن أج

: یم ـــقــة الــرونــم – 3  

تي ــة الــیم المرنــبین اإلنسان فھي المفاھ تقالــاالنم بالمرونة التي تیسر لھا ــالقیم تتس         
دة أو ـع استخدامھا بین عامة الناس بمعان مختلفة ومتباینة فھم یحدثون عنھا بمعنى الفائـییش

                                                                                          )4(.الشرائیة للشيء  ةالمنفعة وأحیانا القو

  :الــوضـــوح – 4

غایاتــھا أھدافــــھا  فھــي واضــحة في" فالــقیم غیــر مبــھمة لدى األفراد الذین یتمسكون بھا 
)5(" وذاتھا   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   
.111ص  1974الكویت  القلم،دار  المجتمع،الفرد في  سیكولوجیةعبد العزیز الفقي  )1(  
. 76ص  1985محمد الھادي عفیفي ، في أصول التربیة ، األنجلوالمصریة ، القاھرة  )2(  
.  76ینظر المرجع نفسھ ص   )3(  
.79ینظر المرجع نفسھ ص   )4(  
.80ینظر المرجع نفسھ ص   )5(  
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:بة ـكتســیم مــالق – 5  

وال تنتقل  األفرادع ــفھي مكتسبة من البیئة والمجتمع بفعل الثقافة السائدة فالثقافة ال تولد م 
ر ــة في دوائــب والممارســلم والتدریـیكتسبھا بالتع وإنماالبشرة  أوبیولوجیا كلون الشعر  إلیھا

منذ مولدھم ومن خالل تلك الثقافة المكتسبة یكتسبون القیم التي تي یعیشون فیھا ــالحیاة ال
                                                                       . إلیھمیرغب المجتمع في نقلھا 

 نستدل علیھا  أنیمكن  وإنمانالحظھا مالحظة مباشرة  أنفھي تكوینات فرضیة ال یمكن "    
 ثل مجموعة تصرفاتـــالبدائل التي تم ألحدیر اللفظي للفرد من خالل اختیار من خالل التعب

                                                   )1("د یملكھا الفرد عندما یتعرض لموقف ما ـــق

  :موضوعیة القیم  -6

دأ ــعلى مب" شیلر ماكس" دــــوقد أك" ون علیھا ــــوالناس یجمع للقیم وجودھا المستقل
ة ــبادلیــحركة ت أو إنسانيھو بمثابة رد فعل  األشیاءالوعي بقیمة  أنیة القیم حیث ــموضوع

ووجودھا الواقعي من جھة وبین عالم الذات وظروفھا االجتماعیة من  األشیاءم ـــن عالــبی
                                                                                      .)2("  أخرىجھة 

  :القیم نسبیة  -7

بة ـــص بالنســند الشخـتلف عــقاد فھي تخـــتتوقف على االعت إذلذلك فھي نسبیة  إنسانیةالقیم  
اء ــنصر االنتقـــع تتضمني ــفھ رىـــألخة ــن ثقافــوم رــآلخن شخص ــلحاجاتھ وتختلف م

          )3(" وھذا ما یجعلھا نسبیة  آلخرفضیل مما یجعلھا تختلف من مجتمع ــوالت

 

                          

 

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــ

.175ص 1991للطفل،القاھرة، إكسابھاوالمدرسة في  األسرةمحمد علي محمد الموصفي،القیم التربویة ودور  )1(   

.77ص1977رة ـــــاب ،القاھـــة للكتــــة العلمیـــــ،الھیئالقــــاألخم ـــا علــ،قضایلــــإسماعید ــاري محمــقب )2(  

.79ینظر المرجع نفسھ ص )3(  
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: والقیممن حیث الموضوعات  األطفالالتربویة للقیم المتضمنة في شعر التطبیقات  -  II 
ح ھو ـالناج لوجدنا ان الكاتب تابالكھا ــناولتی أنالتي یجب الموضوعات  إلىنظرنا  إذا        
ن یستطیع ـــأي م األطفالالعالم الذي یحیط بھ من خالل نظرات  إلىن یستطیع النظر ــم      

رد ــــغیر معقد ، وسط ـــبسی وأسلوبة ــل نفسھ بلغة سلیمــراھا الطفــكما ی األشیاءر ــویـتص
وة ــن التعصب العنصري والقســذا االبتعاد عـــالسعادة وك فالــاألطوس ــي نفــیر فــل یثـجمی

ي ـوالعنف والھدم وغیرھا من الصفات الممقوتة التي تؤثر في تكوین الطفل العقلي والخلقي وف
ات ذات الصفات النبیلة مثل الوطنیة ــیز على الموضوعـــذوقھ وخیالھ ولغتھ لذلك یجب الترك

                                                                            )1(  و المروءة و الشھامة   والتعاون

                                                                                       
سر ــیز،حیث تجعل من الطفل یستفــوھذه الموضوعات أیضا تساعد الطفل على الترك       

ن المزید حتى یصبح مدمنا على األدب ، ومن ھذا المنطلق نجد أن البالد العربیة بحث عـوی
، وخطت بذلك خطوتھا ى األخردان ـــغرار البل على لألطفال أدبافل فأنجبت ــتمت بالطــاھ
ورواجھ في العصر  األطفالشعر  ھ ،ویرجع الفضل في ذیوع ــــامھا بــاھتم رزتــوأب

،وطبق ذلك  األطفال بأدباالھتمام  إلىالذي دعا " احمد شوقي"الشعراء  أمیر إلىالحدیث 
فبذلك اتسعت دائرة شعر الطفولة وتنوعت  لألطفالعملیا فیما كتبھ من شعر وحكایات 

                                                                             .المضامین والموضوعات

لى ــاون عــنتع أنناول ــوالمأم: " التي یقول فیھا " احمد شوقي"تصریحات فمن خالل         
    )2(... " األمنیةھذه  إدراكوالشعراء على  األدباءوالنساء وان یساعدنا  لألطفال شعر جادـإی

                                                            :فقد تمثل شوقي الطفولة في محورین ھما

 وجربت :"فقال" الفونتین " ویضم مجموعة من القصائد ینحو فیھا منحى: محور الحكایات 
                                  .)3(..."الفونتین الشھیر أسلوبري في نظم الحكایات على ــخاط

 ر ــیم الخیـــوإذكاء قظة وبث الفضائل في نفوس الناشئة، العوقد استھدف فیھا        
،    سةـاق والخـــاطف والنبل والحث على تجنب الرذائل والصفات الذمیمة كالكذب والنفـــوالتع

والغموض لیتسنى للصغار فھمھا  تنأى عن التعقید أسلوبیةي صیاغة ــرص على كتابتھا فـد حــوق
بث  إلىوالدعابة،ومن تلك الحكایات ما یھدف ھا روح المرح ـیبث فی أنرص ــوتذوقھا كما ح

عة في نفوس الصغار كتلك الحكایة التي تتحدث عن شجاعة صبي صغیر الجسم ،لم یخشى الشجا
القلوب ویھددون امن الناس فتصدى لھ ھذا  ب فيـممن كانوا یلقون الرع ویاءـــاألقسطو احد 

                                                             إعجاب الفتوة الصبي في شجاعة نالت
 _______________________________   

.33ص)ةـــــالقص-لـــــرح الطفـمس -رـــشع( الـــــاألطف أدبى، ـــوزي عیســـــرفــینظ )1(   

.110م 3،2000بیروت،ج الشعریة الكاملة ،دار العودة ، األعمالاحمد شوقي،الشوقیات ،)2(  

( القصة، الطفل ، مسرحالشعر( األطفال ، أدبعیسىفوزي  )3(  
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:نفسھ فیقول فیھا    

    ریاــــكان عظیم الجسم ھمش       ا   ــــال كردیــرج أنیحكون                     

یوب ــالج في الحــكان یلقى الرعب في القلوب       بكثرة السو                     

  اغارــــویرعب الكبار والص   ھود والنصارى     ــزع الیـــیفو                   

و كلــــما مــر ھنـــاك و ھنا         یصرخ بالناس انا؟ انا؟ انا ؟                     

وي ـــل قــــصغیر جسم ،بط   ــبي      ص ىـــإلثھ ـــحدی نمــى                     

   . )1("وة ـــون القــولیس ممن یدع     وة  ــتـھ الفــعرف الناس لــیال                   

رد لھ قسما ــبخصوص المحور الثاني الذي یعكس اھتمام الشاعر بالطفولة  فقد اف أما        
ویضم كما جاء في مقدمتھ " دیوان األطفال " ا في الجزء الرابع من دیوانھ المسمى ب ــخاص

عشر "  األطفالدیوان " وثقافة ویضم  أدبا لألطفالة من الشعر السھل نظمھا لتكون ــمجموع
                                                                                 :ي بحسب ترتیبھاـــد ھــقصائ

نــالوط/ الجدة / الھرة والنظافة "   

.ولد الغراب /  األم/ الرفق  بالحیوان  

)2( "نشید الكثافة / نشید مصر /المدرسة /النیل   

ولة وجعلھا ھدفا لترسیخ قیم ــم الطفـة بعالــوضوعات ذات صلة وثیقــد مــوتتناول ھذه القصائ
                                           :دــــنجمثالیة ومفاھیم تربویة وآداب سلوكیة من تلك القصائد 

الیمامة والصیاد :  أوال  

:یقول   

             رةـقـــمستھا ـــي عشــآمنة ف  الشجرة     یمامة كانت بأعلى"                     

وحام حول الروض آي حوم    ـــوم      یاد ذات یــبل الصـفأق                        

ین مال ـــــیل حــم بالرحـــوھظال        ھـیر فیــللطد ــفلم یج                        

 
 _______________________________    
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   ھ دواءــالــق داء مـــمـــقاء        والحــھا الحمــن عشـرزت مــفب                    

بحث ـم تــــع اإلنساندث         یا أیھا ـــذي سیحـــال بالـتقول جھ                      

وتــم المـھــــونحوه سدد س    فالتفت الصیاد صوب الصوت                           

    ینـالسكبضة ــــن         ووقعت في قــھا المكیــفسقطت من عرش                    

)1(" ملكت نفسي لو ملكت منطقي         ــق   ول عارف محقــول قــقــت                     

تتعلق بتھذیب السلوك  أخالقیةقیمة  أطفالنایبث لدى " أحمد شوقي" في ھذه القصیدة نجد          
التھلكة نتیجة حمقھا، وذلك  إلىبنفسھا  ألقتالتي " الیمامة " من خالل القص على لسان الطیر

ھا من عشھا عندما ھم الصیاد بالرحیل والشاعر ھنا یطرح مفھوم الصبر والحذر ـبخروج
                                                         :في مواجھة الحمق وقدیما قیل والھدوء والتریث 

   إال الحماقة أعیت من یداویھا       لكل داء دواء یستطب بھ                           

:ونجد حماقة الیمامة عند شاعرنا تتجلى في البیت القائل     

ھ دواء ـــالـق داء مــــوالحم      فبرزت من عشھا الحمقاء                            

.بحثــتما ــیا أیھا اإلنسان ع      تقول جھال بالذي سیحدث                            

ھا ووقعت ـــن عشـسدد الصیاد سھم الموت نحوھا فسقطت من عشھا ــفبعد خروجھا م          
ده ــأي لو فكرت بمنطق لما مت ھذه المیتة فما یری" ملكت نفسي لو ملكت منطقي "تردد أرضا

  .الیمامةیاد من تحت الشجرة غیر ـــالص

وقد اختتم حكایتھ بالعظة على لسان الطیر  الفھم،بالنسبة للغة الحكایة فھي فصیحة قریبة من  أما
ا ـــوورث ســلیمان داود وقــال ی: " یسترق منطق الطیر في القرآن الكریم في قولھ تعالى كأنھ   

.)2("ھذا لھو الفضل المبین  أنالطیر وأوتینا من كل شيء الناس علمنا منطق  ھاــأی  

د التشبیھ ــفیھا التكلف حیث نج وال یكون لألطفالذه القصائد ــن البیان فنجده قلیال الن ھـــع أما
بالمرض المزمن الذي لیس حیث شبھ الشاعر الحمق " الحمق داء وما لھ دواء :"البلیغ في قولھ 

                   لھ دواء

.172احمد شوقي ، الشوقیات ص)1(   
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ائجھ ــق ونتــللداللة على خطورة الحم" داءــال"و ـبھ بھ وترك احد لوازمھ وھــحذف المشف
.دواء# داء :"ع فنجده قلیال مثل الطباق في قولھــدیــالب أما.اإلنسانمة على ــالوخی  

.ولد الغراب  :ثانیا   

:یقول   

ق ـــزقـــراب مـــد الغـــول       وكر من   ـــي الــمھد فـــوم"                      

ق ـــنطـــتـــآزر مــــتـــم      ـس     ــــلـــتقــھب مــرویــك                       

رق ــفمـــھ والـــناحـــج د         وا   ــاد على ســس الرمــلی                       

رق ـــحــم تـــة لــــقیــــب           دادر في الرماـحم غـــكالف                       

ىـــما بق رـــافـــواألظس      ار ورا      ـــنقــاه مـــثــــــلــث                      

ق ـــى والمنطـحجـــن الـم        و    ــضخم الدماغ على الخل                      

ا لقي ــیة مــلــن البـــر، م         غي    ـي الصــة لقــن أمــم                      

قي ــــــتــوت اتــھــاألمد          ذو    ـا تــلیھ مـــبت عـــجل                      

لق ـــم تخـــوى لــــیھ قـــف         توھمت     ـــھ فــنت بـــتــف                      

قـــلـــار وحــكبــب الــوث        ثب كما     ــكبرت ف: التــق                      

ق ــوثــم تستــرص ولــتح         ھ في الجو لم    ــت بـــورم                     

زق ــــمــر مـــدار شـــء ال          نا  ــي فـزق فــوى فمـــفھ                      

قي ــرتــضاء وتــي الفــد ف         ات ترد    ــاقــت قــعـــوسم                     

  )1(."  عقـــــي الصارخات النــف             ھـــــة امـــت رنــرفــوع                   
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ا ــــــنوانھا أنھـــدو من عــتي تبــوال" ولد الغراب"فأحمد شوقي في قصیدتھ التي اسماھا      
ة ــــعلى لسان الطیر، ومن نسج خیالھ فھي في مغزاھا نصیحصاغھا  فنجده قد ن الطیر،ــــع

ل ـي الحذر الن الطفــــى ضرورة توخـــللرفق بالصغار، وحثھن عل لألمھاتة ــتربویة موجھ
 واضمحلت، إن أنت غرستھا جیدا واعتنیت بھا نمت وان تركتھا ذبلتالصغیر كبذرة صغیرة 

ولیدھا الغراب  رتـأما ــالمطلوب عندما ـذ حرصھــم تأخــل" الغراب  أم" ذه القصیدة ـي ھـفف
ھ امة فلقي المسكین ـدرة توھمتھا فیـار دون قدرة منھ بسبب قـا یفعل الكبـالصغیر بالطیران كم

                                           .بذلك حتفھ

ق ــلــبار وحــثب كما          وثب الكــكبرت ف: ت ــقال"                       

   قـتحرص ولم تستوث ــو لم         ي الجـــھ فـــورمت ب                     

)1(.زق ــر ممـدار شــء الــنا         ي فـــزق فــوى فمـــفھ                       

بالنسبة للغة فقد استعان بالمفردات الصعبة الفھم بالنسبة للصغار وھذه المفردات  أما       
وكذلك استعمالھ للتراكیب التي ال یتسع ) الرھیب( األحیانتتجلى في استعمالھ للرمز في بعض 

راب بما ـــلھ ونجد ذلك في وصفھ لھیئة الغ اإلدراكيالتصور  أووس اللغوي للطفل ــا القامـــلھ
                                                                                   ع ـــي الواقــس فیـــل

).2(" يـــا بقــم رـــافــواألظس،         ار ورا   ـــنقــثاه مــلــث"                      

" كأحد الرھبان باستعمال صیغة التصغیرعن البیان فنجده في وصفھ للغراب  أما          
فھي تتفق مع مدراك  وأصلح وأمتعفالحكایة الخرافیة المقدمة لألطفال انفع  )تشبیھ" (كرویھب

 عدیدة كالرفق بالصغار وكیفیة االعتماد على أخالقیةعلى الفھم وبث قیم ل وقدرتھ ـــالطف
                                           .النفس في المكان والزمان المناسب كما في ھذه القصیدة

:المدرسة :ثالثا  

:یقول   

يـــنــل عــــمــأم ال تــك     ي     ــلنــة اجعــالمدرس اــأن"                      

السجن إلىبیت ــن الــم         وذــــأخــمـكزع ـــفـــوال ت                      

یر في الغصن ـالط وأنتـــیاد         ھ صـــوج يـــأننـــك                       

 
 ____________________________                __  
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ـــــينــمدا ـــــغــــوإال ف    ـــوم     یــــد لك الـــــالب                     

ـــذھــن                     تاح للـــأ المفــان   كر      ــالمصباح للف اـــأن                     

ن ـال ادخل على الیمــتع      د    ــأ الباب إلى المجـان                     

ن صحني ــع مــوال تشب   ي      ـدا ترتع في حوشـغ                     

ن ـــك في الســـونـدانـــی          وانـــإخــــب اكـــوألق                     

ي ویا حسني ــا شوقـــوی   ـــكري     ا فـــنادھم بیــت                      

).1("ن ـــابـــم بـــلھ أنتا ـوم         وكــــأحباء ـــــــــوآب                     

مدرسة ــــھا الحدیث على لسان الــــیجري فی "المدرسة "دتھـــي قصیـــف" وقيــــفش"        
الحنون التي تحن على  كاألمیتصورھا فیلبس المدرسة و صــــصر التشخیــدا على عنـــمعتم
    :ھر لنا في قولھ ــــوھذا ما یظ ھاــــأطفال

            ).2" (عني  تمل ال كأم       المدرسة اجعلني      أنا"                 

ال  ألنھولكنھ یقدم التلمیذ في صورة النافر من المدرسة المفزع منھا فتحاول جذبھ واستمالتھ 
:المجد فیقول  إلىغنى لھ عنھا بوصفھا مصباح الفكر ومفتاح الذھن والطریق التي تؤدي بھ   

جنــــالس إلىبیت ـــن الـــم    وذ     ــأخـــزع كمـــال تف"                    

ي الغصن ـیر فـــالط تــوأن    ــــیاد     ھ صـــوج أنيــك                     

.)3(" ن ــــــذھـــاح للــــفتـــالم أـــان       كر  ـــاح للفالمصب أنا...                    

 ھ معنى األخوةـــل في طیاتـــذي یحمـــالئ ـــلي الدافــــمدرسة كالبیت العائــر الــــكما اعتب
.واألبوة   

.نـــالسي ـــك فـــونـــدانـــی     وان    ــــا خـــاك یـــقــوأل"                   

"ن ــــــم بابــــت لھــا آنـــوم         وكـــــــبـــأحاء ــــوآب...                   
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 الطفل،بناء  إلىمتكررا على لسان المدرسة تحمل قیمة تربویة تھذیبیة تسعى  إلحاحانجد 
عالقة محبة  إیجادحب المدرسة بالبحث على  لألطفالع ذلك فقد اخفق من ناحیة ترغیبھ ـــوم

األطفال غیر األسویاء أو  في النادر مع إالیحدث في واقع الحیاة ا وھذا ال ـغائبة بینھم وبینھ
" وذلك في الصورة لتي رسمھا األطفالفي معاملة  مألوفةلظروف تربویة واجتماعیة غیر 

لبیتین الثاني والثالث من القصیدة فھي تقدم العالقة بین المدرسة والتلمیذ في في ا" شوقي 
ھ المدرسة بالصیاد وتشبیھ التلمیذ بالطائر ــتشبی في ھ كذلكــخان ولعل التوفیق" صورة سلبیة 

ن التلمیذ والمدرسة من شكلھا ــبیرج العالقة ــالمستھدف بالقتل والمجرم والسجن مما یخ
وان كان ھذا النقد ال یصرفنا عن اإلعجاب بالصور األخرى التي رسمھا شوقي ...االیجابي 

                                                                                     .)1( "لھذا النموذج 

وتعریفھ بدورھا وفضلھا في ل بالمدرسة ـــیق عالقة الطفـــتعم إلىة ـــتھدف القصیدة السابق
ذ والمعلم ــالمودة واالحترام بین التلمی أواصربالقیم السلوكیة الحسنة وتوثیق  وتزویده، تعلیمھ 

         .واضحة فیھا ل والتراكیب في ھذه القصیدة تتسم بالسھولة والصور الفنیةــناء الجمــفب
      

ل ـــكأم ال تم:قولھالذي استعان بھ الشاعر في  أما عن البیان فنجده یتجلى في التشبیھ        
                                                                       ..."ي وجھ صیاد ـــني  كأنـــع

عــن سابقـــیھ وھـــو  یةــأھمل ـــال تق "العرب  إبراھیممصطفى "عند  األطفال بأدبالعنایة  إن
م وثقافتھم واالھتمام ــھم وقصصھـــوكتب الــاألطف بأدبام ــاالھتم إناري ،خاصة ـــحضدلیل 
یشبع  فھوورقیھا وعامال جوھریا في بناء مستقبلھا، األمةیعد مؤشرا مھما في تقدم  األدببھذا 

،ویثري لغتھ وینمي قدرتھ التعبیریة،  واألملدى الطفل ،ویشعره باالطمئنان ـحب االستطالع ل
ویتیح لھ فرصة للتعاطف مع المشكالت ویزوده بالمعلومات  األداء ویساعده على تحسین

                                                                        الخ....أفاقھومواجھتھا ویوسع 

زرع في ـــموضوعات قیمة ت ىــإلي قصائده ــف رــاألختطرق ھو  قد العرب إبراھیملھذا نجد 
:و من بینھا  الحكمة و العبرة ة الطفلـنفسی  

:فیھاالتي یقول  :والمقعد قصیدة األعمى / 1  

ن ــي ذلك الوطــد فــوجاره مقع     توطن في بعض من المدن     ىـأعم"                      

المنن  مــأعظن ــھ مـــمن ھـــبأن        ـــــدا تقـوت معـــما یتمنى المــكالھ                      

وجھ الكریم بال ھاد وال مسكن          ىــإلر ــیسی ىـــاألعمما ذلك ــوبین                      

   حنـالمحفوف بالمد ـبذلك المقع      ـــــأ    ن خطـــبھ عثرت رجاله ع إذا                   

  _____________________________  
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بنيھ       ما كان ھذا الشقا لو كنت صحــاداه صاحبــقال الضریر وقد ن               

ي ــن بدنــمكان السعي م أعیافقال كیف وعنك الضوء محتجب      الداء                

اإلحنن ـو مــبما نشك اــأصبنا ــلم ـدا     لو كنت لي سن أالقال الضریر                

دني ـھا وترشــرزق أبغیـب الــمطالــین إلى      وق المنكبـال أحملك فــتع               

ي أعن ــا أخـــیا یــك فھــریــاظــتسعى بمسعاي أني تبتغي وارى        بن               

.)1(" نــان على الزمــر معــر للحــھ        فالحــیحاول رــأمعاون صدیقك في                

 باألسباب واألخذالعمل والسعي  إلىالعرب یدعو  إبراھیممصطفــى دة نجد ــففي ھذه القصی
بالتآزر والتعاون بین الناس الذي یحاول  إال یتأتىجل االستمرار في الحیاة وھذا ال أمن 

اة ــیبین معان أنحیث حاول فیھا الشاعر  "والمقعد األعمى" ي قصیدة ــالشاعر تكریسھ ف
أسھ من الحیاة إلى درجة طلب الموت ، ولكن بلقاء ھذا الضریر ـھ ویــى في وحدتــاألعم

د فیعرض علیھ األعمى بان یحملھ فیسألھ المقعد ـــھ مقعـــخاصة ان ھـــمأسات في ھبصدیق یماثل
ویتحمل  األخریحمال بعضھما  أنوما كان علیھما سوى .كیف لھ فعل ذلك وھو أعمى ال یرى 

ھینة  األزمةعلیھما وتصبح  أسھل رــاألمون ــكالھما ھمھ ویسعیا معا لطلب الرزق ،وھكذا یك
خیر دلیل على  األخیران البیت ــس ما ھي علیھ عندما یحملھا شخص واحد وكعلى االثنین عك
                                                                                       :ذلك حیث یقول 

  .)2(عاون صدیقك في أمــر یحاولــھ        فالحــر للحــر معــان على الزمــن                 
     

الحكائیة في القصیدة فھي في مجملھا فصیحة متداولة ،قریبة من قاموس بالنسبة للغة  أما      
تسلسلة ــة مـــالطفل فجاءت المفردات فیھا بسیطة تخلو من الغموض، حیث جاءت الحكای

المقعد س منھا ثم تالھا بلقائھ بالضریر مثلھ أال وھو ور بوصفھ األعمى المیؤـــاستھلھا الشاع
                     .وبعد ذلك ختمھا بضرورة التعاون والتآزر الذي یحقق االستمرار في الحیاة 

 إلىال تدعو  األطفالقصائد  أنھ كثیرا خاصة ــن البیان فنجد الشاعر لم یستعن بـع أما         
  .الطفل غایة تربویة وأخالقیة في نفسیة تحقیق  إلىالتكلف والصنعة بقدر ما تسعى 

             

  ______________________________  
وتقدیم عبد التواب یوسف، الھیئة المصریة العامة للكتاب  ، دراسةدیوان آداب العرب العرب، إبراھیممصطفى  )1(   

.52ص 1989القاھرة   

.52المصدر نفسھ ص)2(  
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ل ـــوب الناس ،ألن لكـــي عیـــى التواضع وعدم البحث فـو إلـالتي تدع :الطاووسقصیدة / 2
من القصص التي  ى لسان الحیوان وتعتبرـي قصة تدور علـان عیب،فالكمال هللا وحده وھـــإنس

:تعجب األطفال وتعلمھم أیضا الشجاعة في قول الحق حیث یقول فیما یلي   

  واألسن الورود ــــــال بیــواخت           إعجابھاووس ـر الطــقد اظھ"                         

  والـرأسل ــــــبحسن ریش الذی       ــھ     لـــر من شكـــتن الناظــیفت                          

الســوجب ــــذم في صحـــبال     ھ      ــدى لـــفورا تصــلكن عص                            

م كاس ــــــناعن ثوب ریش ـع      ھ الساق في عریھا     ــوعاب من                            

ي ــطق القاســـــرمیھما بالمنــی     ر     ــائــــا طــن حولھمــام مــفق                            

           ل عن عیب ناسـافـھ وغبنفسـ         جبــا معـــكمــل منــال كــفق                          

)1(".الناسى ـــان علـــما عاب إنس       م    ــــر الناس إلى عیبھـــلو نظ                           

ال ـالعرب قد صاغھا على لسان الطیور وھي تعتمد الخی إبراھیمفي ھذه القصیدة نجد مصطفى 
تدور  ألنھاخاصة ،كما یستفید منھا حتى الكبار  لألطفاللكنھا تحمل مغزى تربوي موجھ 

مھما كانت عیوبھ ،فجاءت القصیدة  األخرمة التواضع وعدم االفتخار واحترام ــیول شـــــح
ة ذات ــسھ وریشھ الناعموح من خالل الطاووس الذي یختال مفتخرا بنفـــتبرز ذلك بوض

في ساقھ العاریة التي  ذكره بعیبھ المتمثلیلیھ العصفور ذلك،وـــعیب عـــة ،فیـــوان الباھیـــاألل
مھما كان جمالھ ،فیأتي طائر أخر لیعیب علیھم كل ما یدور بینھم ویرمیھم بالمنطق تشوه منظره 

س فكل واحد فیھم ال یخلو من ھ قبل عیوب الناــر في عیبــى النظـویدعو كالھما إل القاسي ،
                                                              :عیب ویبدو ذلك واضح في البیتین األخیرین 

ن عیبھ ناسي ـافل عــبنفسھ وغ         ب   ــل منكما معجــال كــفق                        

لى إنسانـــان عـــاب إنســـما ع         م   ــلو نظر الناس إلى عیبھ                       

 أنة ـــخاص ل،ـــــالطفن ــــــبالنسبة للغة فقد استعان بالمفردات المتداولة القریبة من ذھ أما    
 لــــــالطفمما یسھل عملیة الفھم واالستیعاب من قبل دة تعتمد على الحوار بین الطیور ـــالقصی

  .العامالمعنى  إیصالوان كانت بعض العبارات صعبة التراكیب لكن ھذا لم یمنع 

                 
 ________________________________  
.60دیوان آداب العرب ص العرب، إبراھیممصطفى  )1(  
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ان ھمھ المعنى ولم یرد منھا ـاعر كــــــن الشألالنص  إلیھاوالبدیع فیفتقر  و فیما یخص البیان
                     الثوب                                         # العري : ـــھقولالطباق في  إال

ل أي ـى اھتمام الشاعر بإیصال الموعظة والعبرة ألن الرسالة موجھة لألطفال قبـإل إضافة    
.شيء آخر  

ح ح لمسرــتصل انھا العرب إبراھیمیقول فیھا مصطفى  التي :اإلسالمقصیدة عدل خلفاء  /3
                                                                       :بقـــولـــھ تبدأة التي ـــالمدرس

ونـة الفنــت حسنــرا أبانـقص   ون      ــــشید في زمانھ المأم"                      

  ورــام والعصــف األیــفي سال      لم یحكھ قصر من القصور                       

در ــھ البـــین وجـــــر        ككلف یشـــإزاء القصــوكان كوخ ب                      

ر ــــضیــشھ النـــج بعیـــمبتھ  ــــیر       ورى فقــــكأنك من ال                      

ب ـــة المكاســـلــــع بقــــمقتن   خال من الدیون والمتاعب                             

راــــوما الى الحائك ان یسیــی         راـــالو زیة ـــــالخلیف فأمر                      

ن ــــن الثمیـــا بالثمـــعلى رض    یشتري الكوخ من المسكین                          

وعا ـــیھ طــــھ علـــوافقـــولم ی  عا       ــفرفض الحائك ذاك البی                      

).1(" ال ـــذه الحـــط بحسن ھــمغتب         ي ــع بما لـــقان يـــإنوقال                       

 إلىوة ـوالدع اإلسالماء ـاول الشاعر توضیح العدل عند خلفـا یحـي أمامنـذه القصیدة التـي ھـف
ذي ال ـون الـور المأمـقص دىـإحي ـد لنا صوره فـالتي تجس األبیاتذه ــالل ھـھ من خــــتحقیق
في الجمال حیث یقربھ كوخ یسكنھ احد المساكین وھو مبتھج في  األخرىور ـــیھ القصـــتضاھ
المأمون یشوه القصر مما ن ھذا الكوخ بالنسبة للخلیفة ـة المكاسب لكــھ النضیر، مقتنع بقلـعیش

ن ـھ شراءه بثمـرض علیــد حیث عــوخ ویبتعـب الكـرك صاحـــیت أنن الوزیر ـجعلھ یطلب م
ره ـد تغیـن حالتھ وال یریـل الرضا عـھ راض كـــقتنع بحالــــذلك م ىـأبن المسكین ـیرضیھ لك

)2.( ھیضبمھما كان المقابل لذلك   

 

                                                                                                      
 _______________________________  
.78العرب ص آدابدیوان  العرب، إبراھیممصطفى  )1(  
.80المصدر نفسھ ص )2(  
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ل في الرضا ـــیوصل للمتلقي قیمة تربویة تتمث أنخالل ھذه القصیدة استطاع الشاعر  ومن 
دلیل على ذلك حیث یحاول  أحسندر وتقدیر الحال وكذا میزة االقتناع وصاحب الكوخ ــبالق

.                                علیھاھذه الشیم والقیم في نفسیة الطفل حتى یتربى الشاعر زرع   

ة ـــلغة الشاعر في ھذه القصیدة معقدة نوعا ما حیث استعان ببعض المفردات الغامض فجاءت
 الورى، یشین،"  :قولھي تتطلب من المتلقي إجھاد الفكر الستیعابھا ویتضح ذلك في ـــالت

.       اللغويالخ كلھا مفردات یصعب فھمھا من قبل الطفل الذي ال یتسع لھا قاموسھ ...مغتبط  

# الكوخ " :ده قلیال یظھر في الطباق من خالل قولھ ــع فنجـــان والبدیـــعن البی أما        
ن تحمل جانب ـــن متعاكستیـــج قضیتیــھذا ألن القصیدة تعال"البیعا # یشتري ر ــالقص
                                                                                   .ي ـــي للمتلقـــایجاب

في كثیر من  والتصنعالشاعر ألن ھذه القصائد بعیدة عن التكلف  إلیھالبیان فلم یتطرق  آما
                                                                                                 .األحیان

: التي یقول فیھا :ھ ــــل وابنـــدة البخیـــقصی/ 4  

ل ــلیــة بالقـــن العیشــمراض      ل     ــیــن رجل بخــحكایة ع"                     

ام ــــال عظــة بـــدجاج: الـــام         قــد عــة بعــالبیض أكل إن                      

ا ــاحــدار بھ صبــــد الـــوقص     یوما واشترى تفاحا     أسرف                      

ة ــانـــن الخیــا مــــده خوفــوع     ة    ــووضع التفاح في الخزان                     

والصــــحیحـــایب ــــیعید الط   ـــة       یــثانو ة ـوكان كل لحظ                     

ا ــوراحة ــودعــي باب مستــف       اح   ـــي المفتــوم نســفذات ی                     

واــــــیا وكلـھ: لألصحابوقال      ل    ــھ فجاء یعجــابن رهــأبص                     

ھ ـن غیابــد مـــالوال ىــأتى ـحت         ھــأصحابع ــالم مـولیت الغ                    

لوا   ـال تعقكم في صنعكم ـــما بال     ل    ــمثلي ما لھ ال یؤك: وقال                     

ر الطیب ـنھ غیــم لتــأكما ــفی        ال تغضب   يــأبابنھ  ھــأجاب                    

.ال ــــجھـــن الــنیھ وراث مـــتف     ال    ــــیا حارم النفس لجمع م                    

 ____________________________  

 

 

36 



 
الفصـــل الثاني                                                                                                   القیم التربویة في شعر األطفال 

               

وت ــالق إالي المال ــھ فـــومال       وت      ــمــرؤ یـــال امـــــالم أیجمع                

بل السلفــبر قـــف یقــكم خل          ف   ــكلخلع ـــجام يـــإن:ت ــقل إن                

ن شر الدھرــم ن ذا الذي یاــم        من صروف النقر     أخشى:قلت  أو                

اآلجالي ـــف الـــاآلم وأسرع             الـــــلآلم الـــاآلجع ــطـــــما اق                

أل في أخراه ــن غنى یســوع           اه   ــــیــــــدنلى ــعب اهللا ــد كتـــق                

ري الحمد لیبذل الجؤد ــیشت أن       ود      ـــموجـخل بالـــیب من  ما ضر                

یلــیر والقلـــھ الكثـــي مالـــف        ل     ــــخیـــــة البـــا حالـــلك حقـــفت                

.)1(" ره ـــا تغیــل دائمـــال البخیــم        ره     ــــــب ضـــیره یجلـــدفع خـــی                

ر ـة البخل التي تضـللقارئ سمیوصل  أنلقد استطاع الشاعر في ھذه القصیدة الحكائیة 
بیضة قال  أكل إنمما تفیده حال ھذا الرجل البخیل الذي رضي بالقلیل والذي  أكثر اإلنسان

الرجل فاشترى تفاحا فوضعھ في الخزانة وقفل علیھ بالمفتاح  أسرفوم ـــة ،وذات یـــدجاج
المعطوب منھ ویترك الصحیح،  یأكل وأخرىان في كل لحظة ــد وكـــحتى ال یعثر علیھ اح

                   :قولھ  سألھھ وكان جوابھ البنھ عندما ـــابن ھـــفأكللكنھ ذات یوم نسي المفتاح 

ال ـــي وارث من الجھــھ فــال          تفنیــفس لجمع مـارم النــیا ح"              

).2(" وت ـــــالق إالي المال ــھ فــومال  وت         ــالمال امرؤ یم معـــأیج               

:ھ ــــــالحقیقة قول وأدركبعدما تفطن  األبوكان جواب    

).3(" ف ـــبل السلـــر قــم خلف یقبـــك     جامع للخلف       يــإن:"  قلت إن               

 

 

 

    

     

.110العرب ص أدبالعرب ،دیوان  إبراھیممصطفى  )1(  
.110المصدر نفسھ ص )2(  

.110المصدر نفسھ ص )3(  
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یراث ــوم المـــرح لنا مفھـــوكذا البیت األخیر الذي یوضح أن المال ال یدوم ألحد حیث یط
                                                                                 :  ذلك  يـــول فـــویق

.)1(" .یرهـــلغما ــیل دائــره         مال البخــلب ضــیج  رهــع خیــیدف"              

.وابنھ األبفي شكل حوار بین  األحداثفجاءت القصیدة على شكل قصة تروي لنا   

ة ـم بالسھولـــمناسبة للموضوع تتسذلك جاءت لغة الحكایة في ھذه القصیدة وبناء على         
ة ــدم الغموض فھي قریبة من ذھن المتلقي ،لكنھ غالبا ما استعان ببعض المفردات الصعبــوع

..." برــال ،یقــوب ، الجھـالمعط: " عصي على الفھم عند الطفل ویظھر ذلك في قولھ ـالتي تست
اول ـھ ویحــغ فیـــدو المفھوم العام للقصیدة واضح یطرح قضیة البخل المبالـــع ذلك یبــلكن م
                                    .البخلخ قیم الكرم واالبتعاد عن ــر ترسیــالشاع

" الدجاجة بال عظام  كأكلالبیضة  أكل أن: ھ ــعن البیان فنجده في التشبیھ في قول أما       
                                                  .لبیضة بالدجاجة التي لیس لھا عظام یث شبھ اـــح

ال # الصحیح، یؤكل # المعطوب : یدة في قولھ ـــذه القصـــع في ھـــبالبدی أیضاان ـــكما استع
دة ــالقصیخاصة أن .للمتلقيكلھا جاءت للتأكید وإیصال الرسالة " الخ ...السلف # لخلف  یؤكال
               ).2(" ة لغایة تربویة قیمة تتمثل في تربیة وتنشئة األبناء على الكرم ونبذ البخل ــموجھ
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اج ـــك أنھ  یحتـــمن أجل إنجاز ھذا العمل الذي ال ش بعد البحث و القراءة واالستفسار         

الطفل وسیلة من  فأدب موضوع واسع ومتشعب ، ألنھى إضافات وإیضاحات كثیرة ــــإل
لتكوین العواطف  وأداةم والمشاركة والتسلیة وطریق لمعرفة السلوك السوي ــــل التعلیـــوسائ

رغباتھم االنبھار ببعض الحكایات التي تجسد  إلى األطفالالسلیمة لدى الطفل وھذا ما یدفع 
                                                                  .م عن التعبیر ـــورھـــالمكبوتة بسبب قص

ولكنھ غالبا ما یكون وسیلة لنقل المعرفة  األخبارالطفل مجرد عرض  أدبفال یعد        
 األدبفنون  أروعللصغار من خالل القصائد التي تكتب على لسان الحیوان التي تعتبر من 

فن الشعر الذي حضي باھتمام الشعراء  وباألخصطفل وتستھویھ ا تجذب الــــباعتبارھ وأخلدھا
 تعمل على تنمیة الجوانب الوجدانیة –، والوزن  اإلیقاعالموسیقى ،  –لما لھ من مزایا خاصة 

والقرائیة لدیھم  األدبیةتنمیة المیول  إلى باإلضافة األطفالوتغرس القیم التربویة في نفوس 
" حمد شوقي أ" في بحثنا ھذا من خالل قصائد  إلیھاا ــالتي تطرقن واألوزانوالنماذج  واألمثلة

      . ة لغرس القیم التربویة االیجابیة لدى الطفل ـــوسیل نـــأحس" العرب  إبراھیممصطفى " و

العالم الذي یحیط بھ من خالل نظرات  إلىولعل الكاتب الناجح ھو من یستطیع النظر       
كما یراھا الطفل نفسھ بلغة سلیمة فصیحة وقریبة من  األشیاءصویر أي من یستطیع ت األطفال
السعادة وھذا ما نجده  األطفالیثیر في نفوس بسیط غیر معقد وسرد جمیل  وأسلوبالفھم 

لسنة أفي صیاغة قصائده على  أجادالذي " حمد شوقي أ" مجسدا بشكل واضح في شعر 
سوى  عالم الحیوان واستنطاقھ وتحریكھ إبرازولم یكن  ــــالقخ إبداعيالحیوانات وبخیال 

البشر بمیزات جنسھم المتفوق ومعطیات  وإحساس مــبإنسانیتھمظھر من مظاھر شعور الناس 
و ـتحقق عنصر المفارقة الذي ھ أبعادوان وعالم البشر ــوجودھم االجتماعي ، وبین عالم الحی

ة الخرافیة رموز تفرض على المخیلة ــــالقص فأبطالالجذب في الفن القصصي الرفیع ، قوام 
روعة القصص مكان الرمز ومن  وإحاللھ إلیھعن المسرح وتصور المرموز  وإبعادھاجلھا 

                                                .الحیواني فیما یحملھ من متعة لكبار الناس قبل صغارھم 

 ھـألنة الطفل ،ـــن شخصیــــبالغة في تكوی ةأھمی األطفال ألدبن  أ إلى األخیرونخلص في      
ھا ــیؤثر بطریقة مباشرة وغیر مباشرة في عقل الطفل ووجدانھ فھو العصا السحریة التي یستعمل

كن ــنة یمـامة لیـذه المرحلة خـفل في ھـقل الطـع أنم الصغار ال سیما ـعال إلىار للولوج ـــــالكب
االھتمام  أوالالبد تحقیق المستوى المرغوب فیھ  إلىورة التي نرید ، ولكي نصل ــتشكیلھا بالص

خالص ــل بحثنا استن خالــم ارتأینادم لھ لذلك ــالذي یق باألدببالطفل في حد ذاتھ قبل االھتمام 
  :بعض االقتراحات االتیة

                       .ككل   تمعالمدرسة إلى المجتوفیر الرعایة الكاملة للطفل بدایة من األسرة و -

                                                        .ترسیخ القیم األخالقیة النبیلة في نفوس األطفال  -

    .للطفل  الحق في أوقات الفراغ واللعب والمشاركة في األنشطة الفكریة والفنیة -
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ذوي االختصاص مراقبة المعلومات والمصادر اإلعالمیة المختلفة المقدمة ألطفالنا حتى  على -
  .إصالحھمنضمن لھم الحمایة الكافیة من خطر الغزو الثقافي الذي یفسد أطفالنا أكثر من 

.حق الطفل في الحیاة والحریة والتعلم  -  

علنا نصل إلى  –الطفولة  –الرسالة موجھة لجمیع المختصین كي یھتموا بھذا الجیل الجدید  فھذه
.الطفلتحقیق المستوى المطلوب في میدان أدب   
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