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 المحاضرة الرابعة

 اعالم ادب األطفال فً الوطن العربًابرز 

 احمد شوقً: .1

( اول من كتب لالطفال ادبا خاصا بهم فً اللغة  1391-1181ٌعد الشاعر احمد شوقً )
العرب  العربٌة على الرغم من ان شٌخه رفاعة رافع الطهطاوي ٌعد اول من قدم ادبا لالطفال

ولكنه كان مترجما عن اللغة االنكلٌزٌة , وقد جاء اهتمام شوقً بالكتابة لالطفال فً اثناء 
تواجده فً فرنسا للدراسة , وادرك شاعرنا ببصٌرته النافذة وعواطف الشاعر فٌه حركات 

, وادرك ان هناك جدٌدا ٌنبغً ان ٌتأثر به شعراء العربٌة,  التجدٌدعند الشعراء الفرنسٌٌن
ان هناك فنونا مستحدثة ٌجب ان تجد لها مكانا فً االدب العربً وقرر شوقً ان ٌجرب و

موهبته الشعرٌة فً الفنون الجدٌدة التً راها واطلع علٌها فكان ان كتب المالحم 
والمسرحٌات  الشعرٌة ونظم االغانً والقصص الشعرٌة على السنة الطٌور والحٌوانات. ومن 

فً االدب العربً نوعٌن من فنون ادب االطفال المكتوبة وهما: المعلوم ان شوقً استحدث 
 القصة الشعرٌة والقصة االدبٌة, اذ كتب فً الفن القصصً اكثر من ثالثٌن قصة شعرٌة.

ادب الطفل كان ضمن المشروع التحدٌثً الذي جاء به احمد شوقً بعد عودته من فرنسا 
عددا من امثال شاعر المثل والخرافة  ودعوته الى ترسٌخ ادب الطفل, اذ انه اقتبس وعدل

وادرجها فً القسم الرابع من دٌوانه الشوقٌات بعنوان )باب الحكاٌات( ,  الفرنسً )الفونتٌن(
فضال ان هذا الباب قد حوى اٌضا مجموعة من القصائد والحكاٌات التً حاول شوقً تبسٌطها 

تابة شعر االطفال بٌد انه لم ( الشعراء العرب لك1131لالطفال ودعا فً مقدمة الشوقٌات )
 ٌستجٌب له وترك هذا الفن االدبً المٌر الشعراء.

والشعر الطفولً الذي نادى به شاعرنا عبارة عبارة عن منظومات غنٌة بالحكمة واالدب اي 
على لون واحد وهذا ما رمى الٌه شوقً اذ اختلفت منظوماته بٌن الحكاٌات انه لم ٌكن مقتصرا
( قصة بعنوان حكاٌات منها : 45ت واالغانً واالناشٌد , وكتب شوقً )الشعرٌة والمقطوعا

 الثعلب فً السفٌنة / الكلب والحمامة/االسد والضفدع / الفأرة والقط.

الشعرٌة ٌقترب اكثر فً انتاجه الشعري من عالم  وٌالحظ ان شوقً فً حكاٌاته وقصصة
الطفولة , فحض الطفل باغان واناشٌد متنوعة المضامٌن تبعا لمراحلهم العمرٌة , وقد لقٌت 

 هذه االناشٌد شهرة كبٌرة فً العالم العربً. ٌقول فً نشٌد المدرسة:

 كأم التمـــــــــــل منً   انا المدرسة اجعلنً                                              

 وال تفــزع كمأخوذ                                                  من البٌت الى السجن

   وانت الطٌر فً السجنكأنً وجه صــــٌاد                                                

 ً ـواال فـــــــــــغدا من           والبد لك الٌوم منً                                     

 انا المصباح للفكر                                                 انا المفتاح للذهــــــن

 انا الباب الى المجد                                               تعال ادخل على الٌمن

 وال تشٌع من صحنً                  غدا ترتع فً حوشً                          



المعجم اللغوي لهذه القصٌدة ٌتمٌز بالسالسة والسهولة بعٌدا عن الغموض والتعقٌد , فااللفاظ 

 مباشرة والصورة الفنٌة غٌر مكثفة وقد لقٌت تقدٌرا من المشتغلٌن فً حقل التربٌة والتعلٌم.

قد ادرك النقص اشئة نجد ان الشاعرومن النماذج الشعرٌة التً نظمها شوقً لالطفال والن

الكبٌر الذي عانى منه االطفال فً العالم العربً , فصوره االطفال فً عصره لم تكن فً الدول 

العربٌة اال صورة مصغرة للكبار اي مرتبطة بجانب التادٌب والتهذٌب فً حٌن ان مفهوم ادب 

رات فنٌة متعددة لها اهداف االفال ٌختلف عن ادب الكبار نظرا لما ما ٌستدعٌه من اعتبا

تربوٌة وادبٌة, ولعل شوقً اول من ادرك هذا الجانب التعلٌمً والتربوي والخٌال الترفٌهً 

فً ادب االطفال , كما انه فً محاكاته لم ٌكن مترجما لحكاٌات )الفونتٌن( كما ٌدعً بعض 

وبشخصٌته  النقاد بل اضاف علٌها من وحً  شاعرٌته وفٌض عبقرٌته  ورؤٌته الشعرٌة

الرقٌقة القرٌبة الى عالم الطفولة اي عالم البراءة والجمال على الرغم من تجبة الشاعر فً 

 العالم الطفلً كانت قصٌرة اال انها تجربة تركت اثارا واضحة وبصمات جلٌة.

والقصص التً كتبها الشاعر كانت توحً لنا بانه على ٌقٌن بان ادب الطفولة هو اقوى سبٌل 

والتسلٌة فضال عن  لصغار الحٌاة بابعادها المختلفة , وانه وسٌلة من وسائل التعلٌمٌعرف ٌع ا

انها اسلوب ٌكتشف به الطفل مواطن الخطأ والصواب فً المجتمع وٌقف على حقٌقة ما فً 

الحٌاة من خٌر وشر , ولهذا كان شوقً ٌرى ان االطفال حتى الٌخدعوا حٌن ٌواجهون الحٌاة 

فٌها من شر وظلم واستغالل وتحكم بالصورة الموجودة علٌها فً  ٌجب ان ٌصور لهم ما

المجتمع جنبا الى جنب مع العدالة والخٌر والحب والتعاون النها فً الحٌاة كذلك وهذا هو 

 الفهم الواعً العمٌق.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الشعرٌة الحكاٌة

 لها الشكل, بناء حٌث من المقال تشبه مشوق, قصصً بأسلوب تؤدى شعرٌة, أنشودة هً)

 الحل وفٌها الخاتمة, وأخٌرا   القمة, نحو صاعد بٌانً خط فً الموضوع, بداٌة وهً مقدمة,

( التنوٌر لحظة) الحل من النوع هذا وٌسمى المفاجأة, بٌت فً ٌكمن مفاجئا , ٌكون ما وغالبا  

 األقصوصة فً كما

 للتشوٌق, أدعى وذلك والحٌوانات, الطٌور لسان على رمزٌة الحكاٌات هذه تكون ما وغالبا  

 خمسا   ٌشمل الحكاٌات باب: سماه بابا   أفرد حٌث الشوقٌات دٌوانه فً شوقً حكاٌات ذلك من

 حكاٌة وخمسٌن

 والنشٌد الشعرٌة الحكاٌة بٌن

 له النشٌد, معا   آن فً الفنٌن بٌن تجمع الشعرٌة والحكاٌة الطرب, وللنشٌد التشوٌق, للحكاٌة

 والعذوبة الرقة فٌكسبها اإلنسانٌة, للنفس المحبب اإلٌقاع ذلك الموسٌقً, اإلٌقاع مٌزة

 مما المرهفة, واألذواق الجمالٌة األحاسٌس به النفس تستشف حٌث والشفافٌة, واللطافة

 .الوجدانً العاطفً العنصر ٌغذي

 الحكاٌة كانت ولهذا التفكٌر, ملكة ٌغذي مما التصور ملكة تثٌر فإنها الشعرٌة, الحكاٌة أما 

 االدبً. اللون هذا من تغذٌة إلى الطفل مكتبة وتحتاج األطفال, لدى محببة الشعرٌة

 ومن تلك الحكاٌات الشعرٌة التً نظمها احمد شوقً )حكاٌة الدٌك والثعلب(:

 بـــــــرز الثعلب ٌومــــا                                    فً ثٌاب الواعظــٌنا

 وٌسب الماكرٌـــــنــا                                  فمشى فً االرض ٌهذي 

 ٌا عباد هللا تــــــــــوبوا                                    فهو كهف التائبٌــــنا

 وازهدوا فً الطٌــر ان                                   العٌش عٌش الزاهدٌنا

 لصالة الصبح فٌنـــــا                     واطلبوا الدٌك ٌـــــؤذن               

 فاتى الدٌك رســــــول                                     من امام الناسكٌنــــــا

 عرض االمـــــر علٌه                                     وهو ٌرجو ان ٌلــــٌنا

 ٌا اضل المهتدٌنـــــــا        فاجاب الدٌــك عــــذرا                               

 بلغ الثـــــعلب عنـــــً                                      عن جدودي الصالحٌنا

 عن ذوي التٌجان ممن                                     دخلوا البطن اللعٌـــــنا

 القول قول العارفٌـــناانهم قالوا وخٌــــــــــر                                      

 ان للثعلب دٌـــــــــنا        )مخطئ من ظن ٌوما                                



 

 وسٌعرف الطفل مستقبال , أن الدنٌا مألى بالثعالب, فال ٌنخدع. وهذه هً رسالة هذه الحكاٌة 
واضح, فقد وال ٌشترط أن ٌكون لكل حكاٌة شعرٌة هدف  أو األقصوصة الشعرٌة الممتعة

 ستكون للمتعة وهدفها التنفٌ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تم بعونه تعالى                                                    

 مدرس المادة: م.م خولة ابراهٌم احمد                                          



 


