
 

 ٖ 

 المجمة العممية لكمية التربية النوعية

 

 1ج 0202العدد الرابع والعشرون اكتوبر 
 

  أدب األطفال بني شوقي وكامل كيالني
 
 
 
 

 ممخص البحث: 

يـ زرع اليـو وثمار الغد لؤلطفاؿ نصيب  كبير عند شعرائنا العرب في العصر الحديث , ف
, فإذا أحسنت تربيتيـ وتيذيبيـ عمى العمـ واألخبلؽ والفضائؿ السامية آتوا ثمارىـ في خدمة المأموؿ

 وطنيـ واالرتقاء بو 

سة تتناوؿ أدب األطفاؿ بيف شوقي وكامؿ كيبلني مقارنة مع أدب األطفاؿ عند الفونتيف  وىذه الدرا
الفرنسي لنرى كيؼ تأثر شوقي باألدب الفرنسي وزاد في إبداعو ولـ يقؼ عند ما وصؿ إليو األدب 
ف كاف شوقي يستخدـ القصة عمى لساف الحيواف والطير فيو يستخدميا رمزية لغرث القيـ  الفرنسي وا 

 .متسمحيف بالعمـ والخبرة واإلبداعالمبادئ واألخبلؽ الفاضمة في نفوس الناشئة كي يشبوا عمى الفضائؿ و 

ولما خامرت الفكرة عقؿ شوقي وألحت عميو بدأ يكتب لؤلطفاؿ شعرا يدعو إلى ترسيخ القيـ 
يصورىا في  والمبادئ في نفوسيـ , وكانت لو انتقادات الذعة لبعض القضايا الماثمة في المجتمع كاف

شعره , ويوضح أضرارىا , ويدعو إلى مواجية الفساد , ولكف ذلؾ عف طريؽ غير مباشر فيو شاعر 
بل توقيع منو أو ينشرىا باألمير , يخشى عمى نفسو مف بطشو , ولذلؾ كاف يرسؿ مثؿ ىذه القصائد 

نائي ال يكفي لبث باسـ مستعار حتى ال يعرؼ كاتبيا يقوؿ غنيمي ىبلؿ : وبدا لشوقي أف الشعر الغ
آرائو فمجأ إلى القالب الموضوعي قالب القصة عمى لساف الحيواف , ثـ المسرحية , ونشير ىنا إلى 

في المجمة المصرية , وحرص بعد ذلؾ عمى أال ينشرىا  ٜٓٓٔقصة لو عمى لساف الحيواف نشرىا عاـ 
 ٔاجتماعي ىجائي "  في دواوينو خوفا عمى نفسو , وعنوانيا " دولة السوء " وىي ذات مغزى

وفي تناوؿ القصة بيف الفونتيف وشوقي وكامؿ كيبلني فإننا نجد دائما اإلبداع والتطوير في شعر 
شوقي وعدـ الوقوؼ عند ما وقؼ عنده الفونتيف بؿ يغير في شكؿ القصة ومضمونيا حتى تكوف مف 

 إبداعو ووفؽ سمو خيالو الشعري  لتوافؽ ذوؽ العصر والبيئة العربية  .
 

                                                           
  ٜٗ/ٜ٘ٚٔغنيمي ىبلؿ : في النقد المسرحي , ط بيروت  ( 1
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Abstract 
      Children have a great share among our Arab poets in the modern era, for 

they are the sowing of today and the fruits of the hoped-for tomorrow. They 

are well educated and educated on knowledge, morals, morals and virtues. 

They have borne fruit in the service and advancement of their homeland. 

Compared with children’s literature, he used it as symbolism to evoke values, 

dangers, and virtues. In the hearts of young people to grow up a family armed 

with virtue and creativity. 

And when the idea strangled her mind and insisted on him, he begins to print 

and correspond with children, he calls for principles and principles in their 

souls, and he has harsh criticisms of the issues in his pictures, clarifies its 

ideas, and calls for confronting corruption, through corruption. He himself is 

like these poems without his signature or publishes them under a pseudonym 

so that he knows them, Ghanimi Hilal says: It seemed to Shawqi that lyric 

poetry was not enough to broadcast his views, the template of the story on the 

tongue of the animal, the play. After that, he was careful not to publish it in his 

books for fear of himself. Its title is "The State of Badness" and it has a 

satirical social significance" . 

      The image must be between him and displaying ads to keep the image 

between him and standing with him. 
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  أوال : أدب األطفال عند شوقي
, ويبدو ذلؾ في حكاياتو عمى لساف الحيواف شوقي بأدب األطفاؿ اىتماما واضحااىتـ 

والطير التي تقدـ لؤلطفاؿ المعناميف التربوية العظيمة التي تسيـ عمى إعدادىـ لمحياة في 
ند الشاعر ال يقوؿ شوقي مؤكدا تأثره بأدب األطفاؿ في الغرب وخاصة ع, مجتمع قوي عظيـ

ونتيف " الشيير وأنا أستبشر قونتيف :" وجربت خاطري في نظـ الحكايات عمى أسموب " ال ق
, وأتمنى لو وقفني اهلل ألجعؿ لؤلطفاؿ المصرييف مثمما جعؿ الشعراء لؤلطفاؿ في الببلد لذلؾ

  (ٕ)ليـ " يأخذوف الحكمة واألدب مف خبلليا عمى قدر عقو , المتمدنة, منظومات قريبة المتناوؿ
وسار عمى نيجو في إبداع أدب لؤلطفاؿ في , لقد تأثر شوقي بأدب األطفاؿ في أوربا

مصر ليكوف ىاديا ليـ نحو تحقيؽ وترسيخ المبادئ الوطنية في نفوسيـ وكاف لصداقة شوقي 
وال  معو إلنجاز ىذا األمر يقوؿ شوقي: مع خميؿ مطراف أثر واضح في دعوتو إلى التعاوف

الثناء عمى صديقي خميؿ مطراف صاحب المنف عمى األدب والمؤلؼ بيف أسموب يسعني إال 
والمأموؿ أننا تتعاوف عمى إيجاد شعر لؤلطفاؿ , اإلفرنج في نظـ الشعر وبيف نيج العرب

 .(ٖ) وأف يساعدنا سائر األدباء والشعراء عمى إدراؾ ىذه األمنية, والنساء
دأ يكتب لؤلطفاؿ شعرا يدعو إلى ترسيخ القيـ ولما خامرت الفكرة عقؿ شوقي وألحت عميو ب

وكانت لو انتقادات الذعة لبعض القضايا الماثمة في المجتمع كاف , والمبادئ في نفوسيـ
ولكف ذلؾ عف طريؽ غير , ويدعو إلى مواجية الفساد, ويوضح أضرارىا, يصورىا في شعره

رسؿ مثؿ ىذه القصائد يبل ولذلؾ كاف ي, يخشى عمى نفسو مف بطشو, مباشر فيو شاعر األمير
توقيع منو أو ينشرىا باسـ مستعار حتى ال يعرؼ كاتبيا يقوؿ غنيمي ىبلؿ : وبدا لشوقي أف 
, الشعر الغنائي ال يكفي لبث آرائو فمجأ إلى القالب الموضوعي قالب القصة عمى لساف الحيواف

في المجمة  ٜٓٓٔعاـ  ف نشرىاونشير ىنا إلى قصة لو عمى لساف الحيوا ,ثـ المسرحية
وء وعنوانيا " دولة الس ,وحرص بعد ذلؾ عمى أال ينشرىا في دواوينو خوفا عمى نفسو, المصرية

 (ٗ)"" وىي ذات مغزى اجتماعي ىجائي
ذكر  ,وقد تضمنت دعوة شوقي عددا مف الحكايات الشعرية عمى ألسنة الحيواف والطير

وقد جمعت ىذه , ٖٜٗٔوع في عاـ منظومة في الجزء الرابع مف الشوقيات وىو مطب ٘٘منيا 
مف القيـ  وفييا تمقيف بكثير ,المنظومات تحت عنواف منتخبات مف شعر شوقي في الحيواف

 والمعارؼ والعظات المباشرة وغير المباشرة عف طريؽ األدب الرمزي التعميمي . 

                                                           
 .  ٜٛٛٔمطبعة المؤيد واآلداب  ٔات : مقدمة ط( الشوقي ٕ
 .ـ ٜٛٛٔ ٔ( ديوانو مقدمة ط ٖ
  ٜٗ/ٜ٘ٚٔط بيروت , ( غنيمي ىبلؿ : في النقد المسرحي ٗ
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ترجـ عثماف جبلؿ معظـ الحكايات  ٜٔ: في منتصؼ ؽتاريخ أدب األطفاؿ في مصر
ة الغربية التي تعتمد عمى الخرافة الغربية ونقميا إلى المغة العربية متأثرا بالشاعر الفرنسي الشعري

ولذلؾ يعد ىذا , ال قونتيف وأطمؽ عمى ىذه الترجمة " العيوف اليواقظ في األمثاؿ  والمواعظ "
وقات يقوؿ عثماف جبلؿ :" أخذت أترجـ في األ, الكتاب مف أوائؿ كتب األطفاؿ في أدبنا العربي
وىو مف أعظـ كتب األدب الفرنسية المنظومة , الخالية كتاب العبلمة الفرنسي الكبير ال قونتيف

وسمتييا العيوف اليواقظ في , وفاكية الخمفا, عمى لساف الحيواف عمى نسؽ كتب الصادح والباغـ
جو فمما طبعيا عرضتيا عمى العزيز عباس باشا األوؿ فرمى كتابي في و  ,المثاؿ والمواعظ

 (٘)حاممو 
مؤكدا تأثره بأسموب ال , وعندما أصدر شوقي ديوانو الشوقيات متضمنا حكايات الطفولة

قونتيف في حكاياتو يقوؿ شوقي :" وجربت خاطري في نظـ الحكايات عمى أسموب ال قونتيف 
  (ٙ)وأنا أستبشر قريبة المئناوؿ يأخذوف الحكمة واألدب مف خبلليا عمى قدر عقوليـ , الشيير

أصدر الشاعر محمد اليراوي ديوانو األوؿ " سمير األطفاؿ " ليكوف لبنة  ٕٕٜٔوفي عاـ 
إصدار كامؿ كيبلني  ٕٜٚٔوتبعو في عاـ , جديدة مف لبنات أدب األطفاؿ في أدبنا العربي

بداية أعمالو القصصية لؤلطفاؿ فأصدر قصة بعنواف " السندباد البحري " يقوؿ عنو خميؿ 
األستاذ الكيبلني إال أنو المبتكر في وضع مكتبة األطفاؿ بمساف الناطقيف  مطراف : لو لـ يكف

  (ٚ)بالضاد فكفاه فخرا بيا ما قدمو لرفع ذكره وما أحسف بو إلى قومو وعصره 
: أعمف شوقي في أعقاب عودتو مف فرنسا أنو  دور شوقي في تأسيس أدب األطفال

يؿ دعوتو في ديوانو قصائد متكاممة لؤلطفاؿ وأودع تفاص, سيدعو إلى إرساء أدب جديد لؤلطفاؿ
وتنمي في نفوسيـ روح الوطنية يقوؿ شوقي :" , تدعوىـ إلى أخذ العظة والعبرة لمواجية الحياة

, وفي ىذه المجموعة شيء ايات عمى أسموب ال قونتيف الشييروجربت خاطري في نظـ الحك
, وأقرأ عمييـ أحداث المصرييفف أو ثبلث أجتمع بمف ذلؾ فكنت إذا فرغت مف وضع أسطورتي
وأنا أستبشر لذلؾ وأتمنى لو , ويضحكوف مف أكثره ,شيئا منيا فيفيمونو ألوؿ وىمة ويأنسوف إليو

, منظومات عراء لؤلطفاؿ في الببلد المتمدنةوقفني اهلل ألجعؿ لؤلطفاؿ المصرييف مثمما جعؿ الش
  (ٛ)ر عقوليـ قريبة المتناوؿ يأخذوف الحكمة واألدب مف خبلليا عمى قد

                                                           
  ٜٛٚٔ ٔ( العيوف اليواقظ في األمثاؿ والمواعظ : تحقيؽ عامر بحتري : مقدمة ط ٘
  ٜٛٛٔ ٔ( الشوقيات : مقدمة ط ٙ
  ٖٜٖمقاؿ : خميؿ مطراف ص, ريخ : مجموعة مقاالت( كامؿ كيبلني في مرآة التا ٚ
 طبعة المؤيد واآلداب  ٜٛٛٔومقدمة ديواف شوقي ط , ٜٔٙٔط  ٕٕ/ٔ( الشوقيات المجيولة : محمد صبري السربوني  ٛ
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ويؤكد أف ىدفو , فشوقي يؤكد أف اىتمامو بأدب األطفاؿ ثمرة اطبلعو عمى األدب الغربي
, تعميـ الناشئة عف طريؽ منظومات لؤلطفاؿ تحتوي عمى الحكـ واألمثاؿ التي تقـو سموكياتيـ

 كما يشير إلى دور خميؿ مطراف معو في ىذا الميداف . , وتيذب طبائعيـ
فالشاعر يستخدـ شخصيات , يات في الشوقيات طابع األدب الرمزيوقد أخذت الحكا

وحوادث وىو يريد بيا شخصيات إنسانية مف عالـ الواقع فيكوف دور الشخصية المستعارة ىو 
دور الشخصية التي ينتقد شوقي أعماليا في عالـ الواقع عمى سبيؿ االستيجاف لتصرفات غير 

           بالفضائؿ واألخبلقيات وتنمية روح الوطنية في  وطنية وفي الوقت نفسو دعوة إلى التحمي
 نفوس الناشئة . 

محبة شوقي لؤلطفاؿ إذا أمعف الباحث النظر في شوقي يستطيع أف يفف عمى حب شوقي 
, عو إلى حب األطفاؿ وحسف معاممتيـ, فيو يدفاؿ بصفة عامة وأبنائو بصفة خاصةلؤلط

شعارىـ بالمحبة واألبوة التي تجعمي , يقوؿ ونفوس متفائمة, يا بصدور منشرحةـ يقبموف عمى الدنوا 
 شوقي : 

ف لـ يؾ لؾ          إنما الطفؿ عمى األرض ممؾ  أحبب الطفؿ وا 
 ىو لطؼ اهلل لو تعممو            رحـ اهلل امرءًا يرحمو

 عطفة منو عمى لعبتو            تخرج المحزوف مف كربتو
 (ٜ)يمؤل العيف نعيما وسعو وحديث ساعة الضيؽ معو          

ة , ويرى في الطفولي الخالد لكؿ أبناء الوطف الصغارفالشاعر يدعو إلى الحب اإلنسان
, ومبلطفتيـ إلثارة السعادة إلى االقتراب منيـ والحديث معيـ , يدعوبراءة ولطؼ مبلئكي
 والبيجة في نفوسيـ . 

ى القيـ الناشئة وتوجيييـ إلوييمنا مف أدب الطفولة األدب الذي وضعو شوقي لتيذيب 
, ألف حدثينا ي عف أبنائو فبل مجاؿ لمحديث عنو, أما ما كتبو شوقوالمثؿ العميا في الحياة

 ينصب حوؿ أدب الطفولة الموجو لمتيذيب والتوجيو كاألناشيد الوطنية كقولو :
 اليـو نسود بوادينا                ونعيد محاسف ماضينا

 وطف نفديو ويفدينا        ويشيد العز بأيدينا   
 وطف بالحؽ تؤيده              ويعيف اهلل نشيده

                                                           
  ٖٛ/ٗ( الشوقيات  ٜ
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 سر التاريخ وعنصره           وسرير الدىر ومنبره
 نتخذ الشمس لو تاجا         وضحاىا عرشا وىاجا
 وسماء السؤدد أبراجا        وكذلؾ كاف أوالينا
 أبني األوطاف أال ىـ          كبناء األوؿ يبنينا
 سعيا أبدا سعيا سعيا       ألثيؿ العيد ولمعميا

 (ٓٔ)ولنجعؿ مصر ىي الدنيا        ولنجعؿ مصر ىي الدنيا 
ويدعو إلى بناء الوطف , , ويتغنى بأمجاد الماضيشاعر يبث في تشيده مبادئ الوطنيةفال

ناشئة واقتفاء أثر اآلباء في بناء مجد الوطف يستنيض ىـ أبناء الوطف مف ال, ورفع أمجاده
وجعؿ مصر ىي الدنيا واألبيات تسير مشحونة بالعاطفة حتى تثير , لتشييد أمجاد ىذا الوطف

, لتكوف ة رصينة, تمتاز بموسيقية األداء, وتعبيرية اإليحاء, أما لغتيا فيي جزلاسة األطفاؿحم
 أخذة بيد الناشئة نحو التقدـ وبناء المجد .

اة مردديف نشيد الوطنية والدعوة إلى حب ثـ يأتى المقطع األخير مصورا رد فتى وفت
 الوطف والتضحية مف أجمو يقوؿ شوقى :

 اليـو نسود بوادنيا             نعيد محاسف ماضينا
 ويشيد العزَّ بأيدينا          وطٌف نفديو ويفدينا
 (ٔٔ)وطف بالحؽ نؤيده           وبعيف اهلل نشيده

 ألبيات :واألبيات عمى بحر المتدارؾ وتفعيمتو فى ا
 فاعؿ مف فاعؿ         فعمف فعمف فعمففاعؿ فعمف فع

حيث تنوعت القوافي ولجأت , واألبيات خرجت عمى الغالب التراثى واتجيت إلىموف الموشح
 إلى التجديد فى الموسيقى . 

الجزء  –أما أشكاؿ الموشح عند شوقى فثبلثة األوؿ :يضـ ست موشحات ىي:أبو اليوؿ 
وصورة الشكؿ , نشيد مصر, النيؿ, معالي العيد, البسفور كأنؾ تراه, الترؾتحية  -األخير منيا

فاألشطر األربعة األولى تمثؿ الطالع وفيو , األوؿ أربعة أشطر بقافية واحدة وبعدىا تتغير القافية
يكوف البيتاف مصرعيف عمى قافية واحدة ثـ تأتي األشطر الثبلثة األولى مف كؿ مقطع مف 

 عمى قافية جديدة وتمتـز فى الشطر الرابع قافية الطالع حتى نياية الموشح نحو :المقاطع الباقية 
                                                           

 ٘ٙٔ/ ٗ( ديوانو  ٓٔ
 ٙٙٔ/ٔالشوقيات  ٔٔ
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 وحمدؾ يا أمير المؤمنينا   اهلل رب العالمينا          بحمد
 لقينا الفتح والنصر المبينا     لقينا فى عدوؾ ما لقينا       

 ىـ شيروا أذى وشيرت حربا        فكنت أجؿ إقداما وضربا
 ىـ شرقا وغربا         وطيرت المواقع والحصوناأخذت حدود

 وقبؿ الحرب حرب منؾ كانت       نتائجيا لنا ظيرت وبانت
 (ٕٔ)ألنت الحادثات بيا فبلنت        وغادرت القياصر حائربنا

المقطع األوؿ فيو بمثابة  أما ,ف مجموعة مقاطع كؿ منيا ذو بيتيفوالمقطع يتكوف م
وتكوف  ,ف أربعة أشطر تنتيى بقافية واحدةف عمى قافية واحدة مويكوف بيتاه مصرعي, الطالع

األشطر الثبلثة األولى مف كؿ مقطع تاؿ عمى قافية جديدة والشكؿ الثانى:ويمثمو موشح نشيد 
 الكشافة ويكوف بيذه الصورة 

 نحف الكشافة فى الوادى                  جبريؿ الروح لنا حادى
 وبموسى خذ بيد الوطف           يارب بعيسى واليادى         

 ومناة الدار ومنيتيا    كشافة مصر وصبيتيا                           
 وطبلئع أفراح المدف        وجماؿ األرض وحميتيا                       

 نبتدر الخير ونستبؽ                       مايرضي الخالؽ والخمؽ
 (ٖٔ)ونزيد وثوقا فى المحف                بالنفس وخالقيا نثؽ        

حدة والشطر الرابع بقافية وفى ىذا الموشح تكوف األشطر الثبلثة األولى عمى قافية وا
وتكوف ىذه القافية ىي التي يمتـز بيا الشاعر فى ختاـ كؿ ثبلثة أبيات يضع الشطر  ,مغايرة

مطمع وىى حرؼ النوف فى "الوطف", الالرابع بالقافية نفسيا التى ختـ بيا الشطر الرابع فى 
 المحف . ,المدف

والشكؿ الثالث مف الموشح يظير فى "صقر قريش" وىو ما يعارض فيو شوقى موشح 
 لساف الديف بف الخطيب وفيو يقوؿ شوقى :

 مف لِنِضو يتنزى ألما                  برح الشوؽ بو فى الغمسِ 
 أيف شرؽ األرض مف أندلس َحّف لمباف وناجى العمما                  

 بمبؿ عممو البيف البياف                   بات فى حبؿ الشجوف ارتبكا
                                                           

 ٕٖ٘/ٔالشوقيات  ٕٔ
 .ٔ٘ٔ/ٗاشوقيات / ٖٔ
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 فى سماء الميؿ مخموع العناف            ضاقت األرض عميو شبكا        
 َجّف فاستضحؾ مف حيث بكىاستوحش فى ظؿ الجناف          كمما         
 وخطوة خطا شيخ ُمْرَعسِ                    ارتدى ُبْرَنسو والتثما           

 فإف ارتد بدا ذا َقَعسِ      ويرى ذا حدب إف جثما                      
 فمو القاني عمى  َلبّتِو                  كبقايا الدـ فى نصؿ دقيؽ
 (ٗٔ)َمّده فانشؽ  مف َمْنِبتو                  مف رأى ِشقي مقص مف عقيؽ

ح السابؽ فى نوعيف مف المقاطع, األوؿ يبدأ استخدامو مف الطالع ويتكوف ويأتى الموش
والنوع الثانى يبدأ مف المقطع الثانى ويتكوف مف , مف أربعة أشطار تتناوب فى أواخرىا قافيتاف

والموشح مبني عمى تناوب ىذيف , ستة أشطار تتناوب فى أواخرىا قافيتاف حديثتاف متجددتاف
 النوعيف . 

المقطع األخير مصورا رد فتى وفتاة مردديف نشيد الوطنية والدعوة إلى حب ثـ يأتى 
 الوطف والتضحية مف أجمو يقوؿ شوقى :

 اليـو نسود بوادنيا                 ونعيد محاسف ماضينا
 ويشيد العزَّ بأيدينا             وطٌف نفديو ويفدينا

 (٘ٔ)وطف بالحؽ نؤيده             وبعيف اهلل نشيده
 واألبيات عمى بحر المتدارؾ وتفعيمتو فى األبيات :

 فاعؿ فعمف فعمف فاعؿ            فعمف فعمف فعمف   فاعؿ
حيث تنوعت القوافي ولجأت , واألبيات خرجت عمى الغالب التراثى واتجيت إلىموف الموشح

 إلى التجديد فى الموسيقى . 
الجزء  –وشحات ىي:أبو اليوؿ أما أشكاؿ الموشح عند شوقى فثبلثة األوؿ :يضـ ست م

وصورة الشكؿ , نشيد مصر, النيؿ, معالي العيد, البسفور كأنؾ تراه, تحية الترؾ -األخير منيا
فاألشطر األربعة األولى تمثؿ الطالع وفيو , األوؿ أربعة أشطر بقافية واحدة وبعدىا تتغير القافية

الثبلثة األولى مف كؿ مقطع مف يكوف البيتاف مصرعيف عمى قافية واحدة ثـ تأتي األشطر 
 المقاطع الباقية عمى قافية جديدة وتمتـز فى الشطر الرابع قافية الطالع حتى نياية الموشح نحو :

 بحمداهلل رب العالمينا                     وحمدؾ يا أمير المؤمنينا
                                                           

 .ٕٗٔ/ٕالشوقيات  ٗٔ
 ٙٙٔ/ٔالشوقيات  ٘ٔ
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 لقينا فى عدوؾ ما لقينا                     لقينا الفتح والنصر المبينا
 ىـ شيروا أذى وشيرت حربا            فكنت أجؿ إقداما وضربا
 أخذت حدودىـ شرقا وغربا              وطيرت المواقع والحصونا
 وقبؿ الحرب حرب منؾ كانت         نتائجيا لنا ظيرت وبانت
 (ٙٔ)ألنت الحادثات بيا فبلنت                 وغادرت القياصر حائربنا

المقطع األوؿ فيو بمثابة  أما, موعة مقاطع كؿ منيا ذو بيتيفوالمقطع يتكوف مف مج
وتكوف , ويكوف بيتاه مصرعيف عمى قافية واحدة مف أربعة أشطر تنتيى بقافية واحدة, الطالع

األشطر الثبلثة األولى مف كؿ مقطع تاؿ عمى قافية جديدة والشكؿ الثانى: ويمثمو موشح نشيد 
 الكشافة ويكوف بيذه الصورة 

 الكشافة فى الوادى                 جبريؿ الروح لنا حادىنحف 
 يارب بعيسى واليادى                    وبموسى خذ بيد الوطف

 كشافة مصر وصبيتيا               ومناة الدار ومنيتيا
 وجماؿ األرض وحميتيا              وطبلئع أفراح المدف

 مايرضي الخالؽ والخمؽنبتدر الخير ونستبؽ                     
 (ٚٔ)بالنفس وخالقيا نثؽ                      ونزيد وثوقا فى المحف 

حدة والشطر الرابع بقافية وفى ىذا الموشح تكوف األشطر الثبلثة األولى عمى قافية وا
 وتكوف ىذه القافية ىي التي يمتـز بيا الشاعر فى ختاـ كؿ ثبلثة أبيات يضع الشطر ,مغايرة
, المطمع وىى حرؼ النوف فى "الوطف"بالقافية نفسيا التى ختـ بيا الشطر الرابع فى الرابع 
 المحف ., المدف

والشكؿ الثالث مف الموشح يظير فى "صقر قريش" وىو ما يعارض فيو شوقى موشح 
 لساف الديف بف الخطيب وفيو يقوؿ شوقى :

 الغمسِ  مف لِنِضو يتنزى ألما                     برح الشوؽ بو فى
 َحّف لمباف وناجى العمما                      أيف شرؽ األرض مف أندلس
 بمبؿ عممو البيف البياف                      بات فى حبؿ الشجوف ارتبكا
 فى سماء الميؿ مخموع العناف             ضاقت األرض عميو شبكا

                                                           
 ٕٖ٘/ٔالشوقيات  ٙٔ
 .ٔ٘ٔ/ٗاشوقيات / ٚٔ
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 مف حيث بكى كمما استوحش فى ظؿ الجناف               َجّف فاستضحؾ
 ارتدى ُبْرَنسو والتثما                         وخطوة خطا شيخ ُمْرَعسِ 

 ويرى ذا حدب إف جثما                 فإف ارتد بدا ذا َقَعسِ 
 فمو القاني عمى  َلبّتِو                         كبقايا الدـ فى نصؿ دقيؽ

 (ٛٔ)مف رأى ِشقي مقص مف عقيؽ     َمّده فانشؽ  مف َمْنِبتو                   
ويأتى الموشح السابؽ فى نوعيف مف المقاطع, األوؿ يبدأ استخدامو مف الطالع ويتكوف 

والنوع الثانى يبدأ مف المقطع الثانى ويتكوف مف , مف أربعة أشطار تتناوب فى أواخرىا قافيتاف
وشح مبني عمى تناوب ىذيف والم, ستة أشطار تتناوب فى أواخرىا قافيتاف حديثتاف متجددتاف

 النوعيف . 
غرس فييـ القيـ والمبادئ , ويييز مشاعر األطفاؿفالنشيد الوطني الذي استخدمو شوقي 

يد يدعو كؿ منيا , والنشيد ال يقتصر عمى النشيد الوطني بؿ ىناؾ أنواع كثيرة مف األناشالكريمة
, ويحرؾ سمو بمشاعر األطفاؿالروحية, وي , فالنشيد الديني يعمؽ القيـإلى غاية محمودة

 وجدانيـ نحو الفضائؿ والغايات الكريمة . 
, وتدفؽ إيحاءاتيا وكاف ييدؼ أف وقد استخدـ شوقي المغة الجزلة, القوية ببناء عباراتيا

وفي النشيد تقؿ أدوات , , كما يرتقي بيـ دينيا وأدبياسمو باألطفاؿ ويرتقي بيـ وجدانيا, ونفسياً ي
 . ذلؾ ميؿ إلى االستحساف والتأثير وتميؿ إلى التقريرية وفي, البياف والخياؿ

, وتمعب يـ والمبادئ السامية عند الناشئة, وغرس القنشيد يعمؿ عمى التربية الوجدانيةوال
المعرفة  , وىذهماؿ المغوي والمعرفي عند األطفاؿلفتو في تنمية ممكات التذوؽ والشعور بالج

في تنمية  , وىذا بدوره يسيـفي التعبير بألفاظ جزلة صحيحةقة , والدتمكنيـ مف النطؽ الصحيح
 , والمشاعر الوجدانية عندىـ  الميوؿ األدبية

تي استخدميا الحكايات الرمزية عمى ألسنة الحيواف والطير: مف الطرائؽ المؤثرة ال    
سيمة , وىي وسيمة طنية في نفوسيـ الحكايات الرمزية, وغرس القيـ الو شوقي لتنشئة األطفاؿ

, وتوجو خياالتيـ نحو آفاؽ المستقبؿ المنشود يقوؿ شوقي في جميمة تسمو بعاطفة األطفاؿ
 قصيدتو " الوطف " : 

 عصفورتاف في الحجا             زىمتا عمى فنف
 بيناىما تنتجياف                     سحرا عمى الغصف
 مر عمى أيكيما                     ريح سرى مف اليمف

                                                           
 .ٕٗٔ/ٕالشوقيات  ٛٔ
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جياف في سعادة وسرور اعر يصور حياة األمف واالستقرار بيف الطائريف المذيف يتنافالش
, وييدد األعشا مف فتتوجو إحدى بالريح ييب عمييما فيحرؾ األفناف, فإذا فوؽ األغضاف

, وىؿ ىناؾ أغمى ب عنا, ألـ تعمـ أف الغصف وطنناالعصفورتيف إليو متسائمة : لماذا ال تحتج
 ال تمر مف الجنوب بعيدا عنا ؟ مف الوطف ؟ لماذا 

 قالت لو إحداىما               والطير منيف الفطف
 يا ريح أتت ابف السبيؿ           ما عرفت ما السكف ؟
 ىب جنة الخمد اليمف          ال شيء يعدؿ الوطف
مطفولة البريئة والفنف وقد اختار الشاعر رموزه لشخصيات مف الواقع فالعصفورتاف رمز ل

د يدعو إلى حب الوطف والدفاع عنو, والتمسؾ بو, ألنو , والنشيواف, والريح رمز لمعدمز لموطفر 
 , وال حياة بدوف األوطاف . الحياة

وتدعو إلى ترؾ الوطف والعيش , ويستمر شوقي في عرض اإلغراءات التي تزيف الباطؿ
, دميا الريح لمطائريفىذه اإلغراءات يق, في أماكف أخرى حيث العيش الرغد والحياة السعيدة

وييسر ليما الطريؽ بأف يركبا عمى جناحو لينقميما إلى وطف جديد فيؿ , ويدعوىما إلى اليجرة
 سيتخدع األطفاؿ بخديعة األعداء يقوؿ شوقي :  

 قالت لو إحداىما                  والطير منيف الفطف
 يا ريح أنت ابف السبيؿ           ما عرفت ما السكف

 الخمد اليمف              ال شيء يعدؿ الوطف ىب جنة
, مضمونيا وقي حكمة تعميمية عمى لساف الطير" يبث فييا شوفي مقطوعة بعنواف "الغراب

, ألف عدـ االختبار يؤذي إلى الزج بالصغار في الصغير قبؿ إلقائو في خضـ الحياةاختبار 
 الميالؾ واألىواؿ يقوؿ فييا شوقي : 

 جناحو لـ تطمقي              أطمقتو ولو امتحنت
 (ٜٔ)وكما ترفؽ والداؾ                عميو لـ تترفقي ؟ 

وحسف تربيتيـ , فالقصيدة تعد نصيحة تربوية موجية إلى اآلباء تحثيـ عمى الرفؽ باألنباء
             وتدعوىـ إلى اختبار قدرات أبنائيـ قبؿ تكميفيـ , حتى يستطيعوا مواجية أعباء الحياة

 بالقياـ باألعباء . 

                                                           
  ٖٜٔ/ٗ( الشوقيات  ٜٔ
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وقد استخدـ شوقي في ىذا النشيد المغة الجزلة القوية حرصا منو عمى االرتقاء بمغة 
فإذا غنوا النشيد كانوا فاىميف معنى ىذه , األطفاؿ والسمو بآفاؽ معارفيـ ليكونوا مثقفيف واعيف

ف : إف المغة التي المفردات المغوية التي تكوف مف لبنات تشكيؿ ثقافتيـ المغوية يقوؿ أفبلطو 
  (ٕٓ)يتكمـ بيا الطفؿ ويفيميا ىي التي يغني بيا 

أما نشيد " المدرسة " فيميؿ فيو شوقي إلى لغة غاية في السبلسة والوضوح مبتعدا عف 
كما يميؿ إلى وضوح صوره عمى غير عادتو وفي ذلؾ ما يشير , غايتو في اختبار جزالة األلفاظ

 , يقوؿ شوقي : وجماؿ صوره عمى لساف كؿ األطفاؿ بسيولتو إلى رغبتو في انتشار ىذا النشيد
 أنا المدرسة اجعمني                  كأـ ال تمؿ عني
 وال تفزع كمأخوذ                  مف البيت إلى السجف
 (ٕٔ)كأني وجو صياد                   وأتت الطير في الغصف 

وتنشئتيـ عمى , وتثقيفيـاؿ وتعميميـ فالشاعر يتحدث عف دور المدرسة في إعداد األجي
ييا , والذىاب إلييا في رغبة وعدـ الذىاب إلالفضائؿ, ودعا إلى حب المدرسة, والتعمؽ بيا

, جنة لؤلطفاؿ يحمموف بالبقاء فييا, ولكي تكوف المدرسة كالمأخوذ مف البيت إلى السجف
المدرسة كاألـ تحنو  عؿويستكثروف طوؿ الميؿ عمى أنفسيـ لبعدىـ عف المدرسة دعا إلى ج

 , وتقدـ ليـ أفضؿ األشياء واأللعاب يقوؿ شوقي : عمى األبناء
 أنا المصباح لمفكر           أنا المفتاح لمذىف

 أنا الباب إلى المجد            تعاؿ ادخؿ عمى اليمف
 غدا ترتع في حوشي          وال تشبع مف صحني

طفاؿ في المدرسة يناط بيـ حفظ األمف وتشكيؿ ويقوؿ في نشيد الكشافة وىـ مف فرؽ األ
النظاـ في المدرسة عف طريؽ الحكـ الذاتي الذي يعمـ األطفاؿ االعتماد عمى أنفسيـ واالنضباط 

 وتحقيؽ النظاـ وااللتزاـ واألمف في المدرسة يقوؿ شوقي : , في المجتمع المدرسي
 ينحف الكشافة في الوادي            جبريؿ الروح لنا حاد

 يا رب بعيى واليادي               وبموسى خذ بيد الوطف
 كشافة مصر وصبيتيا              ومناة الدار ومنيتيا
 وجماؿ األرض وحميتيا            وطبلئع أفراح المدف

                                                           
ـ مركز التنمية البشرة والمعمومات ٜٛٛٔ/ٔ( آماؿ أحمد مختار : لغة الموسيقي " دراسة في عمـ النفس المغوي " ط ٕٓ

 ـ ٜٛٛٔالقاىرة 
  ٜٙٔ/ٗ( الشوقيات  ٕٔ
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فمحبة الوطف تربط , واألبيات تدعو إلى التعايش السممي والتسامح بيف الشرائع المختمفة
فكميـ أبناء وطف واحد بغض , ساس بالمسئولية والواجب يقود خطا الجميعواإلح, جميع األبناء

 . ى التألؼ والترابط والحب والوفاؽالنظر إلى الشرائع السماوية التي دعت كميا إل
اسة , ويدعو إلى الحمرقة والعذوبة, والسبلسة والجماؿوالنشيد كما نرى يجمع بيف ال

لدى األطفاؿ في المعسكرات المدرسية  با وترديدااف مف أكثر األناشيد ح, ولذلؾ كوالنشاط
 والرحبلت . 

بناء كالوفاء والنشيد حافؿ بالقيـ والمبادئ التي يسعى الشاعر لغرسيا في نفوس األ
, واإليماف بجميع األنبياء والرسؿ دوف تعصب ألحد منيـ عمى حساب واإلخبلص وحب الوطف

 د مف رسمو " مصداقا لقولو تعالى :" ال نفرؽ بيف أح, اآلخر
ومف األىداؼ التعميمية التي يغرسيا النشيد الوطني اإلحساس بالمسئولية والقياـ بيا عمى 
أكمؿ وجو دوف تعصب لعقيدة أو شريعة وفي ذلؾ دعوة إلى التسامح الديني واإلحساس 

 : ؿ وجو يقوؿ الشاعروالقياـ بيا عمى أكم, بالمسئولية
 ما يرضى الخالٌؽ والٌخٌمؽنبتدر الخير ونستبؽ                

 ونخمي الخمؽ وما اعتقدوا        ولوجو الخالؽ بختيد
 نأسو الجرحى أنى وجدوا         وتداوي مف جرح الزمف
 في الصدؽ نشأنا والكـر          والعفِة عف َمسَّ الحٌرـ

 (ٕٕ)ورعاية طفٍؿ أو َىِرـِ           والذود عف الِغيد الٌحٌصِف         
تثقيفيـ وتنمية ع الشاعر إلى استخداـ المفردات المغوية الجزلة لمتأثير في الناشئة و وقد رج

, وية ومف ىذه المفردات: ترؼ تأسو, الغيد, الحصف, واالرتقاء بمعارفيـ المغمياراتيـ المغوية
فظيا لتكوف مف لبنات المغوي " وغيرىا وىذه المفردات البد أف يعرؼ الطالب معناىا قبؿ حالمجج

, ولكي تتحقؽ القيـ والمبادئ التي يريد الشاعر غرسيا في األطفاؿ فبلبد أف تكوف ىذه دهعن
 المفردات واضحة لدييـ ويقوؿ في نشيد النيؿ : 

 النيؿ العذب ىو الكوثر           والجنة شاطئو األخضر
 رياف الصفحة والمنظر           ما أبيي الخمد وما أتضر

                                                           
  ٔ٘ٔ/ٗ( الشوقيات  ٕٕ
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, جعؿ البسط والجماؿ عمى ي حياتنا فيو كوثر عذبيوضح الشاعر أىمية النيؿ ف
طاء مف عطائو تجد الزروع , ونشر الخير في واديو فيو مصدر الخير ونبع التدفؽ والعشاطئيو

 : ور مف خير النيؿ ومف فيض عطائو, وكذلؾ نحصد القطف األنوالثمار, والخير ينبع مف فيضو
 ا غرسواالبحر الفياض القدس            الساقي الناس وم

 وىو المنواؿ لما لبسوا         والمنعـ بالقطف األنور
 جعؿ اإلحساف لو شرعا        لـ يخؿ الوادي مف مرعى

 ٖٕفترى زرعا يتمو زرعا           وىنا يجنى وىنا يبذر 
معبرة, بعيدة عف الغموض , وألفاظ سيمة نرى تسير وفؽ نغمة موسيقية مؤثرةواألبيات كما 

, وجعمتو يمح عظيـ في تعمؽ النشيد بالقموب أثراف ليذه السيولة والعذوبة , وقد كوالتكمؼ
في العبارات, وروعة في  , وتتاسؽناشئة لما فيو مف رقة مف األلفاظبترديده عمى ألسنة ال

 . ة عمى التأثير, وقدر التصوير
وىو  ومف األناشيد التي نالت حظيا مف الشيرة وكثرة التردد عمى ألسنة الفتية نشيد مصر

دعوة عظيمة لئلحساس بالمسئولية والسعي نحو العمؿ مف أجؿ تقدـ البشرية يقوؿ شوقي في 
 مطمع النشيد : 

 بني مصر مكانكـ تييا              فييا ميدوا لمممؾ ىيا
 (ٕٗ)خذوا شمس النيار لو حميا            ألـ تؾ تاج أولكـ مميا ؟ 

ناء عمى العمؿ مف أجؿ نيضة ببلدىـ يدعوىـ ويدعو بعد المقدمة البسيطة التي تحث األب
ولف يقاـ مجد تميد إال عمى خمؽ , فيي أساس بناء المجد والممؾ, الشاعر إلى األخبلؽ الحميدة

 قويـ يقوؿ الشاعر : 
 عمى األخبلؽ خطوا الممؾ وابنوا           فميس وراءىا لمعز ركف

 ذي يجري شيياأليس لكـ بوادي النيؿ عدف               وكوثرىا ال
فالتضحية بالنفس , وبذؿ كؿ غاؿ وثميف مف أجميا, ثـ يدعو إلى الدفاع عف األوطاف

 الماؿ وبكؿ ما يممؾ اإلنساف أقؿ ما يقدـ لؤلوطاف يقوؿ الشاعر : 
 لنا وطف بأنفسنا نقيو             وبالدنيا العريضة نفتديو

 ط شياإذا ما سيمت األرواح فيو         بذلناىا كأف لـ نع
                                                           

  ٛٗٔ/ٗقيات ( الشو  ٖٕ
ٕٗ   "         )ٗ/ٜٔٗ  
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ثـ يذكرىـ بجيود اآلباء في إنشاء الحضارة الفرعونية الراسخة التي ظمت عمى مر 
داعية إلى استكماؿ التقدـ والرخاء محافظة عمى امتداد التشييد , العصور شاىدة بالتقدـ والرقي

 والبناء عبر العصور يقوؿ الشاعر : 
 ذ األمانالنا اليـر الذي صحب الزمانا               ومف حدثانو أخ

 ونحف بنو السنا العالي نمانا                 أوائؿ عمموا األمـ الرقيا
د عنصري األمة وقوة ويؤكد الشاعر أف سر التفوؽ الحضاري عمى مر العصور كاف باتحا

, فيما كجناحي طائر ال يمكف االستغناء بأحدىما عف اآلخر وكذلؾ فبلبد مف تضامنيما معا
, فالكؿ مصريوف وأبناء مصر في مواجية الشدائد البد أف مميف والمسيحييفالترابط بيف المسقوة 

, وتحقيؽ التقدـ أسباب النصر يكونوا يدا واحدة كما كانوا في الماضي فتعاونيـ وتأزرىـ مف أىـ
 والرخاء يقوؿ الشاعر : 

 جعمنا مصر ممة ذي الجبلؿ              وألفنا الصميب عمى اليبلؿ
 واؿ                   يشد السميري السميرياوأقبمنا كصؼ مف ع

 نرـو لمصر عزا ال يراـ                  يرؼ عمى جوانبو السبلـ
 وينعـ فيو جيراف كراـ                     فمف تجد النزيؿ بنا شقيا

 كما حيينا             ويبقى وجيؾ المغدي حيا –مصر  –إليؾ نموت 
لبناء مجد الوطف, ورد  بناء مصر إلى التألؼ والترابط والتعاوفوالنشيد كما نرى يدعو كؿ أ

, عمار ولكؿ األجناس البشريةفيو صالح لكؿ األ, , وال يقتصرا النشيد عمى األطفاؿالمعتديف
ذا عزؼ النشيد وة دافعة ليـ إلى التقدـ والرخاءفإذا تغنى بو الشعب في الصعوبات كاف ق , وا 

 في قموب الشباب داعيا إلى القوة واالنطبلؽ . عمى لحف شجي وجدت صداه يتردد 
, وانتقاء األلفاظ الجزلة القوية والصور القريبة الموحية وتمتاز لغة النشيد بقوة الديباجة

 لتكوف مشكمة نموا لغويا في بناء ثقافة الناشئة تدعوىـ إلى االرتقاء بالمغة واإلحساس بالجماؿ . 
 –نرـو  –السميريا  –شيا  –مميا  –تييا  –د : حميا ومف األلفاظ الجزلة القوية في النشي

يرؼ وىي ألفاظ عذبة متدفقة باإليحاء ولكنيا تحتاج مف الناشئة إلى فيـ معناىا حتى تكوف 
 حافزة لمشاعرىـ  , مؤثرة في ثقافتييـ

ويعد ىذا النشيد مف أروع أناشيد شوقي التي وضعيا لمناشئة فأصبح مناسبا لكؿ األعمار 
والقدرة , ووضوح المغزى, وسمو العاطفة, وقوة الديباجة, لما يمتاز بو مف قرب الصورة ,الزمنية

 عمى التأثير يقوؿ الشاعر :                          
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 لنا وطف بأنفسنا نقيو               وبالدنيا العريضة نفتديو               
 نعط شياإذا ما سيمت األرواح فيو            بذلناىا كأف لـ 

 إليؾ نموت مصر كما حيينا        ويبقى وجيؾ المقدى حيا
 ويرى الباحث من خالل استقراء األناشيد عند شوقي ما يأتي : 

  وقدرة , : ارتقى شوقي بمغة النشيد الوطني ليأخذ بيد الناشئة إلى تكويف ثقافة لغوية أوالا
 الرتقاء تعبيرية تسيـ في فيـ قضايا لغتيـ وتقودىـ إلى التطور وا

 : لـ يخصص شوقي في النشيد الوطني أناشيد لمراحؿ الطفولة المتقدمة ولكنو  ثانياا
لتنشئة حرص عمى مراحؿ الطفولة المتوسطة والمتأخرة باعتبارىما مف أىـ مراحؿ ا

, القترابيما مف مراحؿ الشباب والمراىقة وىي الفترة البناءة االجتماعية في حياة األمة
 . في حياة األبناء 

 : عامبل عمى قوة التأثير راعى شوقي جماؿ التصوير في النشيد الوطني ليكوف  ثالثاا
ى إلى تيذيب النفوس, , وبذلؾ استطاع شوقي في النشيد الوطني أف يسعفي النفوس
 والدعوة إلى االرتقاء بالوطف , , والحث عمى الفضائؿوغرس القيـ

 : نب الثاني مف شعر الطفولة عف شوقي الحكايات الرمزية في شعر شوقي : الجا رابعاا
ويتمثؿ في اختيار القصص الرمزي عمى ألسنة الحيواف والطير بما تحممو ىذه 

وانتقادات ألوضاع قائمة في , الحكايات الرمزية مف مضاميف تربوية وقيـ سموكية
 المجتمع يجب تغييرىا . 

ة ىي حكاية ذات طابع يقوؿ غنيمي ىبلؿ موضحا قيمة ىذه الحكايات :" الحكاية الخرافي
, ال لمغوي العاـ, وىي تنحو منحى الرمز في معناه اميمي في قالبيا األدبي الخاص بياخمقي وتع

فالرمز معناه أف يعرض الكاتب أو الشاعر شخصيات أو حوادث عمى حيف , في معناه المذىبي
في قراءتيا , بحيث يتتبع المرء أخرى عف طريؽ المقابمة والمناظرةيريد شخصيات وحوادث 

ولكنيا قد تحكى , وغالبا ما تجئ عمى لساف الحيواف أو البنات أو الجماد, الشخصيات الظاىرة
    (ٕ٘)عمى ألسنة شخصيات إنسانية تتخذ رموز الشخصيات أخرى 

وقد استخدـ شوقي الحكايات الرمزية عمى ألسنة الحيواف والطير وأحسف توظيفيا في تقديـ 
ما أسيمت في نقد كثير مف تصرفات بعض األشخاص في المجتمع ك, العظة والعبر لمناشئة

                                                           
  ٚٙٔنيضة مصر/ ٖٜٚٔ( محمد غنيمي ىبلؿ : األدب المقارف ط ٕ٘
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واالبتعاد عف األمور المعقدة  في , والدعوة إلى تيذيبيا واألخذ بيدىا نحو الحياة السوية
 تصرفاتيا . 

ولبياف أىمية القصة الخرافية عمى ألسنة الحيواف والطير يقوؿ مجدي وىبة :" الحكاية 
قصد بيا حقائؽ مفيدة في شكؿ جذاب وينصب عمييا مصطمح الخرافية قصة أحداث خيالية ي

  (ٕٙ)الخرافة األخبلقية تبعا لمقصص المروية عمى لساف الحيواف " 
ويرى سعد ظبلـ أف الحكاية الخرافية " فف يتسرب بجوىره األصيؿ في عدة اتجاىات فقد 

سائؿ التثقيؼ وسيمة مف و , و لسياسة أو غرضا لمتربية والتقويـيكوف في خدمة المجتمع وا
, أو ىي سوؽ واقعة أو وقائع حقيقية أو خيالية ال يمتـز فييا الحاكي قواعد الفف واإلنياض

 (ٕٚ)الدقيقة بؿ يرسؿ الكبلـ كما يواتيو طبعو 
, يعتمد عمى أسس لساف الحيواف والطير فف أدبي راؽويرى الباحث أف الحكاية عمى 

فصور الشخصيات التي ترسـ في الحكايات , يومقاييس رمزية ترتبط بنقد عالـ الوقع الحقيق
صيات التي الرمزية البد أف تكوف شخصيات متكاممة قادرة عمى التصوير والتأثير ومماثمة لمشخ

, فالقصة البد أف تكوف مترابطة ترابطا عضويا دقيقا تقـو عمى انتقاء تمثميا في عالـ الواقع
, وترابطيا واضح, وفؽ ترتيب أحداثيا األحداث في زماف محدد ومكافالشخصيات التي تقـو ب

 مف أجؿ تشكيؿ حبكة فنية تسيـ في استكماؿ أحداثيا . 
والبد أف يكوف فييا عقدة وىي المشكمة الحقيقية التي تتشابؾ عندىا أحداث القصة ثـ 

ذا طبقنا ىذه , تنفرج إلى نياية إما محددة يرتضييا الشاعر أو مفتوحة تترؾ لخياؿ المتمقي وا 
س عمى الحكايات الرمزية يتضح لنا أنيا فف إبداعي قائـ عمى أسس راسخة متنامية المقايي

وليست ببل أسس كما يقوؿ سعد ظبلؿ ولنأخذ إحدى الحكايات الرمزية مف ديواف شوقي لنرى 
كيؼ تكاممت عناصرىا وتتابعت أحداثيا ولتكف " قصة األرانب والفيؿ " التي تتمثؿ خطوطيا 

وبجوارىا يسكف , ي الصحراء تعيش فيو األرانب وتتخذ منو وطنا ليافي زماف قديـ ومكاف ف
رانب طريقا لو في فإذا بالعقدة تتمثؿ في اتخاذ الفيؿ مكاف يسكف األ, الفيؿ ولكؿ عالمو الخاص

كؿ مف يسكف الدور مف أمة , وفي سيرة عمى الجمور يقتؿ الصغار ويفتؾ بالذىاب واإلياب
الحقيقية في القصة ويشعر الجميع بخطورتيا فيجتمع أعضاء , وىنا تتمثؿ المشكمة األرانب

الجماعة لمتشاور في الخبلص مف ىذه المشكمة وتتبايف اآلراء بيف اتخاذ وطف آخر والرحيؿ عف 
                                                           

  ٕٙ( مجدي وىبة : معجـ مصطمحات األدب / ٕٙ
  ٕٔ/ٕٜٛٔ( سعد ظبلؿ : الحكاية عمى لساف الحيواف : دار التراث العربي  ٕٚ
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ف الوطف لو حؽ الدفاع الوطف ويعارض الباقوف ىذا الرأي مؤكديف عمى غاية تعميمية وىي أ
انة بالثعمب لمتخمص مف الفيؿ وىذا الرأي يبلقي غضب , ويأتي ثاني اآلراء واالستععمى أبنائو

الجميع مؤكديف أف العدو ال يمكف التخمص منو بعدو جديد وىي حكمة تعميمية عظمى تيدؼ 
صواب النابع مف , ومف ثـ نأتي لمرأي اله القيـ العميا والمبادئ الساميةإلى تعميـ الناشئة ىذ
جرب في الحياة فيشير عمييـ بالخديعة وفييا حفر , وال يكوف إال مف خبير ماإلحساس بالمشكمة

وىنا تتفؽ , لجميع مف شرهحفرة كبيرة ثـ تغطى بالحشائش لتجذب إلييا الفيؿ حتى يتخمص ا
, ويبدأ الجميع في تنفيذ الخطة المحكمة ليقع فييا العدو المدود وتنتيي القصة بالتخمص اآلراء

يقوؿ شوقي مصورًا بداية الزماف والمكاف مف األعداء والعيش في األوطاف في أمف وسبلـ 
 والشخصيات : 

 يحكوف أف أمة األرانب                قد أخذت مف الثرى بجانب
 وابتيجت بالوطف الكريـ           وموئؿ العياؿ والحريـ
 فاختاره الفيؿ لو طريقا              ممزقا أصحابنا تمزيقا

لتشاور لمتخمص مف المأزؽ بنقد اآلراء واختيار أدؽ وعندما يصؿ إلى المشكمة العقدة يبدأ ا
 الحموؿ لمتخمص مف المشكمة يقوؿ شوقي : 

 وكاف فييـ أرنب لبيب                       أذىب جؿ صوفو التجريب
 نادى بيـ : يا معشر األرانب              مف عالـ وشاعر وكاتب

 اد قوة الضعاؼاتحدوا ضد العدو الجافي                   فاالتح
 فنيف األوؿ لمخطاب                        فقاؿ : إف الرأي ذا الصواب
 أف نترؾ األرض لذي الخرطـو            كي نستريح مف أذى الغشـو
 فصاحت األرانب الغوالي                 ىذا أخر مف أبي األىواؿ

 عمب شيخ الففووثب الثاني فقاؿ : إني                    أعيد في الث
 فمندعو يمدنا بحكمتو                       ويأخذ اثنيف جزاء خدمتو
 فقيؿ : ال يا صاحب السمو                 ال يدفع العدو بالعدو

وىو الرأي الصواب بعد رفض الرأييف السابقيف والدعوة إلى , وىنا نصؿ إلى رأي الثالث
والبقاء فيو رغـ الصعوبات ومحاربة أعدائو لمتخمص منيـ والعيش , التمسؾ بالوطف والدفاع عنو

وعدـ االستعانة باألعداء لمحاربة األعداء فيخرج عدو ويستقر اآلخر فيطالب في كؿ , في أماف



 

 ٕٔ 

 المجمة العممية لكمية التربية النوعية

 

 1ج 0202العدد الرابع والعشرون اكتوبر 
 

لحظة بفضمو ومنو وجيوده في تحرير الوطف ومف ثـ يستعبد أبناء الوطف ويعيش فييـ العدو 
 سيدا وىذا شره أكثر مف خيره. 

متغمب عمى حموىا , معتبر مف أحداثيا, ا الرأي الثالث فرأي حكيـ مجرب مخاطر الحياةأم
 ومرىا ولذلؾ يقوؿ صاحبو : 

 اجتمعوا فاالجتماع قوة               ثـ احفروا عمى الطريؽ ىوه
 ييوى إلييا الفيؿ في مروره         فنستريح الدىر مف شروره

 قد أكؿ األرنب عقؿ الفيؿ  ثـ يقوؿ الجيؿ بعد الجيؿ           
, ويبدأ تنفيذ الخطة في الميؿ حتى ال يشعر بيـ العدو, ىنا نجتمع اآلراء عمى ىذا الرأي
ذا بو يفاجأ في الصباح بيذه الخديعة وبذلؾ تنتيي , فيقع فييا ويتخمص الجميع مف شروره, وا 

لقصصية المثيرة الحكاية نياية محكمة دقيقة بعد أف استوفت عناصرىا في شكؿ الحكاية ا
ذا استمعت إلييا أو قرأتيا تستطيع فيـ  ,ولو مثمث عمى المسرح لرأيتيا قصة محكمة, الشائقة وا 

 فحواىا وتأخذ العبرة مف أحداثيا يقوؿ شوقي : 
 واستحسنوا            وعمموا مف فورىـ فأحسنوا, فاستصوبوا مقالو

 (ٕٛ)األمة في أماف  وىمؾ الفيؿ الرفيع الشأف                    فأمست
ويتضح لنا مف خبلؿ عرض ىذه الحكاية عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر أف الحكاية " 
ليست مجرد حكاية خرافية بؿ منيج فكري استخدمو اإلنساف القديـ ليعبر بو عف نظرتو إلى 

فاألسطورة في منشئيا , الصراع األزلي بيف الخير والشر, نظاـ الكوف, الكوف : بدء الخميقة
حادثة أو مجموعة مف األحداث التاريخية اليامة التي تحولت في مخيمة اإلنساف القديـ إلى 

  (ٜٕ)أحداث خارقة لممألوؼ ربطت بالديف ومف ثـ يخمع أبطاليا رداءىـ البشري " 
كما أف تقدي النصيحة عمى لساف الحيواف والطير أنفع لؤلطفاؿ مف تقديـ النصيحة 

وتظؿ تمح بجماليا وترابط أحداثيا عمى عقوليـ , في ذىف األطفاؿفالحكاية تظؿ راسخة , مجردة
 والقيـ األخبلقية فييا . , مؤكدة المضاميف التربوية

والحكاية عمى لساف الحيواف والطير في قصص تعميمية مف أقدـ الفنوف التي عرفتيا 
ودمنة التي  وليس بخاؼ عمينا حكايات كميمة, وقد سبؽ النثر الشعر في ىذا المجاؿ, البشرية
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ترجمت عف الفارسية وأصبحت المرجع األصمي لكؿ الترجمات بعد أف فقدت النسخة األصمية 
   ٖٓالتي كتبيا الفيمسوؼ اليندي بيديا والتي ترجمت إلى الفارسية ونقميا ابف المقفع إلى العربية 

ا تأثر بيا وقد استخدـ الكتاب الحكايات النثرية ألىداؼ تعميمية قبؿ ظيورىا في الشعر فمم
ال قونتيف ونظـ الحكايات شعرا أعجب بيا شوقي وغيره مف الشعراء وحاولوا النسج عمى منواليا 

وقد بدا ذلؾ واضحا في اعترافاتيـ بتأثرىـ أو خظـ حكايات , مظيريف تأثرىـ بحكايات ال قونتيف
وىي بالعنواف "كاية " فأر المدينة وفأر الريؼ مماثمة لحكايات وردت عند ال قونتيف كما في ح
فبل , "عند شوقي " فأر الغيط وفأر البيتو  ,نفسو عند عثماف جبلؿ : فأر الخبل وفأر المدينة

وفي أثناء االستمتاع بالمائدة يسمع , قونتيف يصور دعوة فأر المدينة فأر الريؼ إلى مأدبة فيمبي
يالو بأصوات ىذه األصوات صورىا عثماف جبلؿ بخ ,الفأراف أصواتا مفزعة مف خارج البيت

واحتذى حذو ال قونتيف وأثر , القط وىو تدخؿ منو يضفي عمى قصتو لونا مف اإلبداع والتجديد
وضع الحكمة في نياية القصة ومضمونيا أف الرضا بفتات الطعاـ في الريؼ في أمف وسبلـ 

 ٖٔأفضؿ مف أكؿ المحـو في المدينة حيث الفزع والخوؼ " 
ولـ يقؼ عند , وقيـ تربوية, لقصة عف غايات تعميميةأما شوقي فأخذ يفصح في ا       

ما وقؼ أمامو عثماف جبلؿ وال ال قونتيف بؿ صور الفأر متمردا عمى الواقع طموحا ال يشبع 
وبذلؾ يرفض النصيحة , والمغامرة في سبيؿ الوصوؿ إلى غايتو, طموحو إال طمب المعالي

 : ويعتبرىا لونا مف التخريؼ وذىاب العقؿ يقوؿ شوقي 
 فعطفت عمى الصغير أمو          وأقبمت مف وجدىا تضمو
 تقوؿ إني يا قتيؿ القوت             أخشى عميؾ ظممة البيوت
 كاف أبوؾ قد رأى الفبلحا           في أف تكوف مثمو فبلحا
 فاعمؿ بما أوصي ترح جناني        أوال فسر في ذمة الرحمف

 وقاؿ مف قاؿ : بذا قد خرفافاستضحؾ الفأر وىز الكتفا          
وتأخذه مطامعو إلى , ثـ يصور شوقي نياية الفأر المغرور الذي ال يسمع نصيحة أمو

 يقوؿ الشاعر مصورا نيايتو : , الميالؾ
 فصادفتو في الطريؽ ممقى            قد سحقت منو العظاـ سحقا

 (ٕٖ)فناحت األـ وصاحت واىا           إف المعالي قتمت فتاىا 
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ف الحكايات المشتركة أيضا بيف ال قونتيف وشوقي وعثماف جبلؿ حكاية " الدب في وم
يتناوؿ , السفينة " وىي تدعو إلى غاية تعميمية مضمونيا : عدو عاقؿ خير مف صديؽ جاىؿ

الشعراء الثبلثة ىذه الحكاية ويسير كؿ منيـ في عالمو الخاص مصورا أثر الجيؿ والغباء 
  قونتيف يقدـ الحكاية في قصيدتيف فبل, وانعكاسو عمى البشر

األولى بعنواف " الدب والصاحباف " وقد نقميا عثماف جبلؿ عنو بعنواف " ألدبة والصاحباف 
" ويعرض فييا قتؿ الدبة صاحبيا جيبل وغباء وىي تريد دفع الذباب عف وجيو فألقتو بالحجر 

والخداع وعمى غرار ال قونتيف  وراح ضحية الجيؿ, لتقتؿ الذباب عمى وجية فمفظ الرجؿ أنفاسو
 يسير عثماف جبلؿ في قصتو ويقوؿ مصورا نياية القصة بمأساتيا : 

 ولـ تكف تنفع تمؾ الصحبة             بؿ رب موت جاء مف محبو
 (ٖٖ)وغالبا كؿ عدو عاقؿ                   في الناس خير مف صديؽ جاىؿ         
" ويقوؿ في نيايتيا مصورًا الحديث واف "الشقيقاف والدبالثانية عند ال قونتيف بعن والحكاية

بيف جوف وشقيقو " بيتر " فمقد عممنا الدب نحف االثنيف بأال نبيع في المرة القادمة أي فراء ال 
  (ٖٗ)يزاؿ يجري عمى أربع في الغابة 

وينظـ عثماف جبلؿ حكايتو بعنواف " الدب والصاحباف " متأثرا بفكرة ال قونتيف نفسيا 
 يقوؿ في نيايتيا مصورا لحظة ىجـو الدب عمى الصاحبيف : و 

 (ٖ٘)لكف مف لطؼ إليي بيما           سخر أسباب النجاة ليما 
 خذ كبلمي وعمى ىذا فقس         ال تطمعف في حيواف مفترس

فمـ يقؼ بيا عند رؤية ال قونتيف وال رؤية عثماف , أما شوقي فيختمؼ في تناولو الحكاية
نما, جبلؿ غير في فكرتيا ومضمونيا وطبعيا بطابع شخصي خاص بو واختار ليا عنواف "  وا 

وجعؿ السفينة رمزا لمحياة ال غاية ليا كما كانت عند ال قونتيف أو عثماف , الدب في السفينة "
ولذلؾ ابتعد عف الخياؿ الذي سبح معو السابقوف في , والدب جعمو شوقي ذكرا ال أنثى, جبلؿ

الدبة ويعيشاف معا حياة أليفة ثـ يأتي في النياية فتحاوؿ الدبة دفع الدبابة جعؿ الرجؿ يتزوج ب
وجعؿ القرو في السفينة كقائد , ىذا لـ يقؼ أمامو شوقي واستبعده مف البداية, عف زوجيا فتقتمو

ليا وىو اتجاه ينتقد فيو شوقي الواقع السياسي في المجتمع فإذا كاف القرد قائد لمسفينة أو مبلحا 
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ىائج الرياح فإف ذلؾ يقتضي حكمة وخبرة  ,محركا وفتيا في خضـ بحر متبلطـ األمواج يقؼ
وفطنة وأني ىذه الحنكة لمقرد ؟ يصوره شوقي ساعة اضطراب األمواج مفكرا في نفسو متجاىبل 

وفي , فنراه فزعا مضطربا ال يحكـ السيطرة عمى توجيو السفينة, مف يركبوف معو السفينة
الموت خير مف انتظاره ويقفز في البحر تاركا السفينة لمغرؽ بعد أف لحظات جزعو يقوؿ 

العبتيا األمواج فأطاحت بيا الرياح وتمؾ غاية تعميمية ييدؼ إلييا شوقي وىي أف الموت مع 
وترؾ الجماعة فبل يكوف , أما استعجاؿ الموت, الجماعة خير مف ترؾ الجماعة في ساحة الشدة

 اـ الوازع الديني يقوؿ شوقي : إال مع الغباء والجيؿ وانعد
 وقاؿ إف الموت في انتظاري         والماء ال شؾ بو قراري

 قد قاؿ مف أدبو اختباره                السعي لمموت وال انتظاره
 ويمح شوقي عمى الغاية التعميمية مف ىذا المشيد قائبل :
 ما كاف ضرني لوا متثمت          ومثمما قد فعموا فعمت

ولذلؾ حرص , ألف سوء الظف بيـ يؤدي إلى التيمكة ,و إلى حسف الظف باآلخريفويدع
عمى تصوير الدب بالغباء وسوء الظف والجزع وعدـ القدرة عمى مواجية الصعوبات وىي غايات 

 يوجو شوقي إلى إتباع أضدادىا ألنيا أساس الحياة: 
 الدب معروؼ بسوء الظف            فاسمع حديثو العجيب عني

 ٖٙقاؿ يا لجدي التعيس                  أسأت ظني بالبني الرئيس ف
ىذه الحكاية تناوؿ فييا شوقي المكر , الثعمب والديؾ بيف ال قونتيف وشوقي وعثماف جبلؿ

, وقد تناوؿ شوقي حكاية الثعمب في سبع حكايات مختمفة, والدىاء والخداع في أفعاؿ الثعمب
واألسد والثعمب , والثعمب واألرانب في السفينة, لسفينةالثعمب في ا, ىي : الثعمب والديؾ

وفي كؿ حكاية يبيف شوقي ما يتصؼ بو الثعمب , والجمؿ والثعمب, والثعمب وأـ الذئب, والعجؿ
أما في حكاية الثعمب والديؾ فإننا نجد اختبلفا واضحا في تناوليا بيف شوقي , مف مكر وخداع

 خص مضمونيا في قوؿ شوقي :  والحكاية يم ,وال قونتيف وعثماف جبلؿ
 (ٖٚ)فبل تثؽ يوما بذي حيمة         إذ ربما ينخدع الثعمب             

وفي تصوير الحكاية يقوؿ ال قونتيف :" شعر الثعمب بجوع شديد عندما راودتو فكرة وجرى 
ى ديكا ولـ يكف قد ذىب بعيدًا عندما رأ, وساقو القدر إلى ريؾ لذيذ المذاؽ, مباشرة نحو القرية

ثـ نادى الديؾ في , وجاء الثعمب عمى أسفؿ الشجرة, فوؽ شجرة عمى جانب الطريؽ يبدو شييا
ديؾ : لماذا أتت جالس عاليا صوت غاية في الرقة وىو يبتسـ بطريقتو الودود أييا السيد ال
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وكاف الديؾ صامتا واكتفى بتضييؽ , ؟ إف عندي بعض األنباء الطيبةىكذا؟ لماذا ال تنزؿ ىنا
: إنؾ , فقاؿ الثعمبوأحكـ قبضتو قميبل عمى فرع الشجرة التي يجمس عمييا ,عينيو الصغيرتيف

فقاؿ الديؾ :  ,تعاؿ وقؿ إننا قد أصبحنا صديقيف حقا, لف تحتاج إلى الخوؼ مني بعد اآلف
, سوؼ أنزؿ إذا انتظرت دقيقتيف فقط, إنني لمسرور جدا عندما أفكر أننا سوؼ نصبح أصدقاء

وسوؼ تكوف ىنا حاال ففر الثعمب , بعض الكبلب تجري مف القرية في ىذا االتجاه إنني أرى
  (ٖٛ)قائبل : سأراؾ في وقت آخر أييا السيد الديؾ 

وبيذه الخديعة استطاع الديؾ خداع الثعمب الماكر الذي يضرب بو المثؿ في المكر 
ية فاستخدـ الشجرة والخداع وعمى الطريقة نفسيا سار عثماف جبلؿ في بناء حكايتو القصص

, وبنى حكايتو عمى طريقة ال قونتيف, واستخدـ الكبلـ لتكوف عامؿ فزع لمثعمب, مكانا آمنا لمديؾ
ولكنو وضح أف فطنة الديؾ كانت وراء نجاتو حيث  ,ووضح طريقة احتياؿ الثعمب عمى الديؾ

لثعمب وفر ىاربا قاؿ لمثعمب إني أرى في األفؽ كمبيف قادميف يجرياف وأظنيما ساعييف فخاؼ ا
 يقوؿ عثماف جبلؿ : 

 وىا رأى كمبيف مقبميف              عسى يكونا ساعييف
 (ٜٖ)ففزع الثعمب لمكمبيف             وفر يشكو لغراب البيف 

واتخذ مف الثعمب والديؾ مثبل , أما شوقي فتناوؿ الحكاية متأثرا بروح الفف ال بشكمو
يقة جديدة لبلحتياؿ عف طريؽ الخداع بالمظير فجعؿ ثـ رسـ بمحض خيالو طر , ألبطاؿ القصة

الثعمب يخرج في ثياب زاىد يدعو إلى الحؽ والخير وىو يصور في قصتو ما آؿ إليو األمر في 
واستخداـ المظاىر الكاذبة لخداع البشر ثـ وضح أف مف البشر مف , الببلد مف خداع وحيؿ

ؿ ىذه الشخصية الديؾ الذي استطاع برجاحة يمتاز بالفطنة وال ينساؽ وراء خدع الماكريف ويمث
ويكشؼ حيمتو ويفضحو عمى المؤل ليكوف في ذلؾ , وحدة ذكائو أف يواجو مكر الثعمب, عقمو

 عبرة لممخادعيف يقوؿ شوقي : 
 برز الثعمب يوما                    في شعار الواعظينا
 فمشى في األرض ييذي            ويسب الماكرينا

  توبوا                    فيو كيؼ التائبينايا عباد اهلل
 وازىدوا في الطير إف             العيف عيف الزاىدينا
 واطمبوا الديؾ يؤذف                لصبلة الصبح فينا
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ثـ يرسـ شوقي في قصتو صورة رمزية تدؿ عمى انخداع بعض السذج بأقواؿ انخادعيف  
الديؾ في رده عمى رسوؿ الثعمب تصويرا ينـ عف فطنة فيصور , المتظاىريف بالتقوى والصبلح

 وذكاء وجرأة في الحؽ يقوؿ شوقي : 
 فأجاب الديؾ عذرا          يا أضؿ الميتدينا

 بمغ الثعمب عني              عف جدودي الصالحينا
 إنيـ قالوا وخير               القوؿ قوؿ العارفينا

 (ٓٗ)ينا مخطئ مف ظف يوما         أف لمثعمب د
وبذلؾ تخرج الحكاية عف شوقي عمى الطريقة الرمزية التي ينتقد بيا عالـ البشر في صورة 

ويقدـ العظة والعبرة لتكوف خير ىاديا إلى البشر وبذلؾ يحقؽ , انتقاده عالـ الطير والحيواف
بزوع فالحكاية ترمز إلى  ,شوقي الغاية التعميمية مف القصص الرمزي عمى لساف الحيواف والطير

والديؾ يرمز إلى نمو الوعي القومي وظيور ثمرتو في المجتمع والقصة , فجر الصحوة والحرية
ال ة الشعوب وتبيف أف إرادة الشعوب تنتقد المجتمع وتشير إلى انتشار الفساد وتوجو إلى يقظ

ف طاؿ الظبلـ .   يقؼ أماميا مظير لمخداع وأف الظمـ البد أف يزوؿ وا 
وتوجييـ إلى أخذ الحيطة , إلى عدـ االنخداع بمظاىر النفاؽ والقصة تدعو األطفاؿ

وتؤكد أف مف جبؿ عمى , وتؤكد أف الطبع يغمب التطبع, والحذر في التعامؿ مع الماكريف
 الخداع والنفاؽ ال يكوف تقويمو سيبًل ألف طبيعة اإلناء تنضح بما فيو . 

سد والضفدع " وقد أطمع عمييا ومف الحكايات المشتركة بيف شوقي وال قونتيف حكاية " األ
الرمزية وأضفى عمييا طابعو شوقي في أدب ال قونتيف واستقى مضمونيا مف الحكايات 

 . الخاص
والحكاية عند ال قونتيف بعنواف " األسد والضفادع " وعند عثماف جبلؿ بعنواف :" الضفدعة 

يير دليبل عمى إظيار التأثير التي تريد أف تساوي الثور " وقد استبدؿ باألسد الثور ليكوف التغ
والتأثر بيف السابؽ والبلحؽ فإذا نظرنا إلى مضموف الحكاية عند الشعراء الثبلثة نجده واحدا 

فالغرور يدفع بالضعيؼ إلى الشعور بالمساواة  ,وىو إظيار أثر الطموح المدمر عمى صاحبو
تكوف نيايتو إلى الياوية ومف ثـ , مع األقوياء دوف وجود إمكانات تساعده عمى تحقيؽ طموحو

 والغناء يقوؿ عثماف جبلؿ عف الضفدعة : 
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 وأخذت تتبع شرب الماء              ومؤلت فوارغ األحشاء
 فانتفخت لوقتيا وانفقعت               وحممتيا أختيا ورجعت
 (ٔٗ)وىكذا ضبلليا أوقعيا                  والنفس ال تحمؿ إال وسعيا 

 قدرة              واشفع لذي الذئب لدى المجمع انفع بما أعطيت مف
 إذ كيؼ تسمو لمعبل يا فتى              إف أتت لـ تنفع ولـ تشفع
 قالوا استوى الميث عمى عرشو           فجئ في المجمس بالضفدع
 وقيؿ لمسمطاف ىذي التي                باألمس آذت عالي المسمع

 وتدعي في الماء ما تدعي            تنقيؽ الدىر ببل عمة          
والحكاية كما نرى تختمؼ في مضمونيا عف حكاية ال قونتيف وحكاية عثماف جبلؿ فيي 
نقد اجتماعي الذع لمظاىر الحياة االجتماعية والسياسية في الببلد في عصر شوقي حيث تساؽ 

ويستمر , اع آنذاؾالضفدعة ببل ذئب إلى الحاكـ وتقدـ لمحاكمة ظالمة وىكذا كانت األوض
وتحجب عنو الحقائؽ ويصورىا في , شوقي في انتقاده مصورًا بطانة السوء التي تضمؿ الممؾ

صورة القاضي ضخـ الجثة صاحب العقؿ البميد الذي يمقي باالتياـ ويقدـ وثيقة العقاب واإلعداـ 
 قائبل : 

 فانظر إليؾ األمر في ذنبيا          ومر نعمقيا مف األربع
شوقي أف الخير باؽ في كؿ زماف ومكاف ويمثؿ الخير ىنا الوزير الذي يشير عمى ويؤكد 

ولذلؾ يأمر األمير , فاألسد ال تؤثر فيو ضفدعة, األمير بأنو أكبر مف يقمقو نقيؽ الضفادع
 بالعفو عنيا ويأمر بإنشاء مستنقع ليا تسبح فيو وتميو بنفس راضية يقوؿ الشاعر : 

 وقاؿ يا ذا الشرؼ األرفع          فنيض الفيؿ وزير العبل  
 ال خير في الممؾ وفي عزه         إف ضاؽ جاه الميث بالضفدع

 (ٕٗ)فكتب الميث أمانا ليا                 وزاد أف جاد بمستنفع 
ولـ تقؼ شاعرية شوقي عند الموضوعات المطروقة عند ال قونتيف أو عثماف جبلؿ أو 

بؿ تعدى ذلؾ إلى نسج حكايات مف نسج خيالو , ف المقفعقصص كميمة ودمنة التي ترجميا اب
ومف ىذه الحكايات حكاية النممة , تؤكد تفرده وخصوصيتو وتفوقو في إظيار ىذا الفف الشعري

فيي تدعو إلى , تيدؼ إلى غايات تعميمية عظيمة, وجبؿ المقطـ وىي حكاية مصرية خالصة
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وما عمى اإلنساف إال األخذ باألسباب وترؾ , يؿوتؤكد أف الفرار مف القدر مستح, اإليماف بالقدر
 النتائج عمى مسبب األسباب يقوؿ شوقي : 

 كانت النممة تمشي            مرة تحت المقطـ
 فارتخى مفصميا             ىيبة الطود المعظـ
 وانثنت تنظر حتى           أوجد الخوؼ وأعدـ
 قالت: اليـو ىبلكي             حؿ يومي وتحتـ

يخيـ عمى خياليا أف , ناظرة إلى الجبؿ, ثـ يصور شوقي حاليا وىي خائفة مف القدر
وعندىا , فتقوؿ ساعة الموت نادمة, الجبؿ سيسقط عمييا فتموت فإذا بيا تقع في الماء فتغرؽ

فالعاقؿ مف يرضى بالقدر ويفوؽ األمر , ورضيت بالقدر, لف ينفع الندـ : ليتني سممت األمر هلل
فتكوف , وبذلؾ يقدـ شوقي الحكمة التعميمية مف خبلؿ قصتو, ويأخذ بأسباب النجاة, إلى اهلل

 واقعية مؤثرة في الناشئة يقوؿ الشاعر : 
 فسعت تجري وعينا          ىا ترى الطور فتندـ
 سقطت في شبر ماء          ىو ىند النمؿ كاليـ

 فبكت يأسا وصاحت           قبؿ جري الماء في الفـ
 وىي أدرى            بالذي قالت وأعمـ ثـ قالت

 ٖٗليتني سممت فالما               قؿ مف خاؼ فسمَّـ 
 ويالحظ الباحث عمى حكايات شوقي ما يمي : 

  تنوع المضاميف في الحكايات فمـ تقؼ عند مضموف واحد أو قيمة واحدة ولكنيا تعددت
  .بعض الروايات والحكايات بتعدد الحكايات كما تتعد والمضاميف التربوية أحيانا في

  لـ يقؼ شوقي في حكاياتو عند المغزى الذي وقؼ أمامو ال قونتيف أو محمد عثماف
بؿ نجد لو لمسات , جبلؿ أو بيدبا في حكايات كميمة ودمنة التي ترجميا ابف المقفع

خاصة تنقؿ الحكاية إلى الناشئة في صورة فنية مطبوعة بطابع خاص يميز حكايات 
 .شوقي 

 ا الشاعر بمغتو فجاءت سمسة في عبارات قوية وألفاظ موحية تدعو إلى ارتقاء سم        
       أو , خياؿ األطفاؿ والسمو بالمستوى المغوي عندىـ فمـ ينزؿ إلى الميجة العامية

يضمف حكاياتو ألفاظا غريبة بؿ لجأ إلى السيؿ الممتنع الذي يدعو إلى الشعور 
  .بالجماؿ والبيجة
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 األوزاف الشعرية القصيرة والخفيفة التي تناسب في روعة إيقاعيا وجماليا ما  استخداـ
يدعو إلى البيجة والطرب عند األطفاؿ الذيف يتمقوف ىذه الحكايات فتكوف اإليقاعات 
متدفقة كتدفؽ تيار الدماء الناشئ عف إيقاع ضربات القمب نتيجة اإلحساس بالطرب 

 .والجماؿ 
و في حكاياتو عف الحيواف والطير فيي تنـ عف وعي دقيؽ ظيور خبرة الشاعر وثقافت

ولذلؾ استطاع أف يخوض في أدؽ تفاصيؿ حياة الحيواف والطير في , بخفايا حياة ىذه الكائنات
يقوؿ بيدبا في مقدمة كميمة ودمنة عف طبيعة الحيوانات والطيور :" إف الحيوانات , حكاياتو

   (ٗٗ)سب بيا النفع وتتوقي  المكروه البييمية قد خصت في طبائعيا بمعرفة تكت
بث الحكمة واألمثاؿ مف خبلؿ عرض الحكايات الرمزية لتكوف محققة الغايات التوجييية 

 والتعميمية فييا 
وقد شفع دعوتو بإنشاد شعر قصصي , يعد شوقي أوؿ مف دعا إلى جعؿ أدب لؤلطفاؿ

وؼ عند ما قالو السابقوف بؿ يطور اعتمد فيو عمى اإلبداع والتأثر وعدـ الوق, تعميمي لؤلطفاؿ
 ويضمنيا العبر والعظات لتكوف عونا لمناشئة في مواجية تطورات الحياة , في الحكايات

إذا كانت ترجمات عثماف جبلؿ في العيوف اليواقظ تمثؿ مرحمة الترجمة لغرس أدب 
ىذا الفف في  فإف الحكايات في الشوقيات تعد المبنة األولى لغرس, األطفاؿ في شعرنا العربي

 أدبنا العربي 
أعمف شوقي صراحة بعد عودتو مف فرنسا عف اقتناعو بطريقة ال قونتيف في نظـ الحكايات 

وأكد تأثره بو فقاؿ :" وجربت خاطري في نظـ الحكايات عمى أسموب ال , الرمزية لؤلطفاؿ
ف أو قونتيف الشيير وفي ىذه المجموعة شيء مف ذلؾ فكنت إذا فرغت مف وضع أسطورتي

ويأنسوف إليو , ثبلث أجتمع بأحداث المصرييف وأقرأ عمييـ شيئا منيا فيفيمونو ألوؿ وىمة
مثمما , وأتمنى لو وقفني اهلل ألجعؿ لؤلطفاؿ المصرييف, وأنا أستبشر لذلؾ, ويضحكوف مف أكثره

ب مف منظومات قريبة المتناوؿ يأخذوف الحكمة واألد, جعؿ الشعراء لؤلطفاؿ في الببلد المتمدنة
  (٘ٗ)خبلليا عمى قدر عقوليـ 
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أكد الشاعر مقارنو مع خميؿ مطراف في إيجاد ادب لؤلطفاؿ والنساء ودعا الشعراء آنذاؾ 
إلى المساىمة في إعداد ىذا األدب يقوؿ شوقي :" وال يسعني إال الثناء عمى صديقي خميؿ 

عر وبيف نيج مطراف صاحب المنف عمى األدب والمؤلؼ بيف أسموب اإلفرنج في نظـ الش
وأف يساعدنا سائر األدباء , والمأموؿ أننا نتعاوف عمى إيجاد شعر لؤلطفاؿ والنساء, العرب

  (ٙٗ)والشعراء عمى إدراؾ ىذه األمنية 
يعد شعر الطفولة عند شوقي مرحمة متقدمة مف مراحؿ ظيور ىذا األدب في أدبنا العربي 

ألنو الشعر الوحيد الذي نبع مف وجداف  ,كما يعد أساسًا لشعر الطفولة الذي نشأ بعد شوقي
شاعر مصري في مرحمة البدايات ىادفا إلى إنشاء ىذا الفف في أدبنا العربي أما " العيوف 
اليواقظ " لمحمد عثماف جبلؿ فيي ترجمة ال إبداع أما مؤسس ىذا الشعر في أدبنا العربي فيو 

النوع األدبى يقوؿ عمى الحديدي "  ثـ جاءت المحاوالت بعده لتطوير ىذا, أمير الشعراء شوقي
قبؿ أف يكتب شوقي حكاياتو ترجـ عثماف جبلؿ كثيرا مف حكايات ال قونتيف في كتابو : العيوف 

وكانت ترجمتو حرة لـ يتقيد , اليواقظ في الحكـ واألمثاؿ والمواعظ في شعر عربي مزدوج القافية
وبعد ذلؾ ألؼ إبراىيـ العرب , زجؿوحاوؿ تمصير الحكايات العامية في صورة , فييا باألصؿ

, وسار فيو عمى طريقة ال قونتيف, نظمًا لكتاب خرافات عمى لساف الحيواف أسماه : آداب العرب
ومف ثـ تخرج عف مجاؿ أدب , لكف ىذيف األديبيف لـ يكتبا حكايتيما لؤلطفاؿ بؿ كتباىا لمكبار

  (ٚٗ)األطفاؿ الذي يكتب ابتداء ليـ 
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 ال عند كامل كيالني :ثانيا : أدب األطف
قصة بعنواف " السندباد البحري " ثـ أتبعيا بمجموعة  ٕٜٚٔأصدر كامؿ كيبلني عاـ 

يقوؿ خميؿ مطراف :" لو لـ يكف لؤلستاذ , قصصية أخرى تصور مراحؿ الطفولة المختمفة
بيا ما  الكيبلني إال أنو المبتكر في وضع " مكتبة األطفاؿ " بمساف الناطقيف بالضاد فكفاه فخراً 

 (ٛٗ)وما أحسف بو إلى قومو وعصره, قدمو لرفع ذكره
وحفظ القرآف , ـ بحي القمعة بالقاىرةٜٚٛٔولد كامؿ كيبلني في العشريف مف أكتوبر 

وتعمؽ في صباه , ـٜٚٓٔوالتحؽ بمدرسة أـ عباس األولية , الكريـ في كتاب بالقرب مف منزلو
في مدرسة القاىرة الثانوية تفرغ لدراسة اإلنجميزية  وعندما أتـ دراسة " البكالوريا ", بحفظ الشعر

وفي عاـ  ,وأخذ يتردد عمى دروس الجامع األزىر ليتعمـ األدب والمغة والمنطؽ, والفرنسية
عمؿ بوزارة  ٕٕٜٔوفي عاـ , اشتغؿ بالتدريس في مدرسة األقباط الثانوية بدمنيور ٕٜٓٔ

 ـ ٜٗ٘ٔاألوقاؼ واستمر بيا حتى خروجو بالمعاش عاـ 
وبدأ التأليؼ القصصي لؤلطفاؿ مف , ٕٕٜٔوقد عمؿ رئيسا لتحرير جريدة الرجاء عاـ 

وسوؼ يقؼ الباحث  ٜٜ٘ٔـ وذلؾ بقصتو " السندباد البحري " وتوفي عاـ  ٕٕٜٔبداية عاـ 
" وىي بعنواف " محفوظات, أماـ بعض المنظومات التي أثبتيا كامؿ كيبلني في نتاجو القصصي

 لسياؽ القصصي يقوؿ في نشيد بعنواف " نشيد مصر " : وقد أوردىا داخؿ ا
 سماؤؾ يا مصر أصفى سماء             وأرضؾ أرض الغنى والرخاء
 ونيمؾ يا مصر جـ العطاء               فمنو الغذاء ومنو الكساء
 عمى ضفتيو نما مجدنا                    ومنو عرفنا فنوف الوفاء

 ٜٗوأىمي جميعا لمصر الفداء                 أعز الغوالي حياتي ومالي  
واالبتعاد عف الخياؿ , ويبلحظ الباحث عمى ىذا النشيد الميؿ إلى التقريرية النثرية

ذا كتب عمى الطريقة النثرية لكاف أفضؿ مف , والتصوير فيو أقرب إلى النثر منو إلى الشعر وا 
 الشعرية . 

, ويوثؽ عرى االرتباط بو, شئة بالوطفأما مف حيث مضمونة فيو يدعو إلى تعمؽ النا
ويقوي في نفوسيـ االرتباط بو ويدفعيـ إلى التغني باألمجاد ووجوب حماية الثروات ويقوؿ في 

 نشيد آخر بعنواف " دندش " : 
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 أييا األحباب            أييا الرفاؽ
 كؿ ثعمب               طبعو النفاؽ

ف الثعمب أو خاؼ مف طمقات الرصاص حتى ثـ يبدأ في رسـ حكاية األرنب الذي خاؼ م
 ىرب يقوؿ الشاعر :                                  

 سمع األرنب عند الجسر                               
 صوت رصاص فمضى يجري

 حظ نجاة مف عند اهلل
 ىرب األرنب ومضى يجري
 خمؼ األشجار بيف األزىار
 أيف سيذىب أف ال أدري ؟

بأسموب  ,حث أف ىذه الحكاية كالسابقة تسير عمى طريقة الحكاية الصريحةويرى البا
وتسعى ببل , وتجرد مف أي قيمة تعميمية أو أدبية أو أخبلقية, تخمو مف الخياؿ والتصوير, بسيط
فبل أدري أكاف يقصد إنشاد الشعر لمشعر أـ لغاية أخبلقية ؟ فإف كانت الثانية فأيف ىي , ىدؼ

والقصة كما نرى ممزقة ليس فييا لبنات البناء الفني لمقصة فمـ , تماما منيالقد خبل , في شعره
نما سارت عمى سبيؿ السرد البسيط الواضح دوف أف تحدد مشكمة  تحدد عقدة وال صكة فنية وا 

وما ىي إال نظـ ردئ ال , ولـ تقدـ غاية تعميمية أو أدبية أو أخبلقية لؤلطفاؿ, وال ترسـ حبل ليا
ولـ يكف اقتداًء بالشعراء السابقيف شوقي وعثماف جبلؿ  ,طفولة ولـ يسبؽ إليويقدـ جديدا لم

براىيـ العرب وغيرىـ .   وا 
 ويقوؿ في قصة أخرى بعنواف : " عنقود العنب " : 

 قصة عنقود العنب        عجيبة مف العجب
 وطرفة مف الطرؼ        وتحفة مف التحؼ
 نادرة ظريفة                شائقة لطيفة
 (ٓ٘)وكؿ ما فييا عبر           لعاقؿ إذا اعتبر 

                                                           
  ٕٖ/ٗ( حكايات األطفاؿ : كامؿ كيبلني " محفوظات " ج  ٓ٘
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ىذا عف المقدمة التي قدـ بيا قصتو مؤكدا أنيا تحتوي عمى عظات وعبر ينبغي اف 
ثـ يبدأ في سرد أحداث قصة طفمة صغرة تحاوؿ سرقة عنقود مف , يدركيا كؿ مف تأمؿ واعتبر

 أو أمو ؼ السرقة ؟ قوؿ الشاعر : العنب دوف أف تستأذف أباىا أو أميا وىؿ ستأذف الطفؿ أباه 
 قد أقبمت سميرة             واجمة حسيرة
 وفكرت مميا                ثـ اعتمت كرسيا
 وىي ترـو الغبا           ما استأذنت فيو أبا
ثـ أوحى بأنو قريب مف , ويتساءؿ الباحث أيف كاف عنقود العنب ؟ لـ يحدد الشاعر مكانو

ذا كاف فيالحديقة فيو ممؾ لؤلسرة, البيتالبيت كأنو في حديقة  ذا أخذ الطفؿ شيئا مف ثمار , وا  وا 
 بيتو فيؿ يعد سارقا ؟ 

ويمجأ الشاعر إلى الرمز عف طريؽ استخداـ الببغاء وىي غير مقتصرة عمى الحقوؿ فيي 
وعدـ تحديد مكاف أحداث القصة , وىذا استمرار لتشرد الذىف, موجودة في البيوت والحقوؿ

 حقيقة الحدث الذي يقصو فيقوؿ عمى لساف الببغاء : وتوضيح 
 يا سوءىا مف قصة                إف قيؿ عنؾ لصة
 خائنة العيود                        سارقة العنقود
 يا قبحيا مف سيرة                  تذاع يا سميرة
 فسارعي ألمؾ                      تابئة مف جرمؾ

 والتمسي الغفرانا                    وراقبي الديانا   
 فأدركت سميرة               فعمتيا الكبيرة
 وأسرعت ألميا               مقرة بجرميا

 والتمست رضاىا             واستغفرت أباىا
 وأقبمت عمييما                فقبمت يدييما
ى أنيا تحذر مف عاقبة وعمى أي الحاالت فإننا إذا أمعنا النظر في مضموف القصة نر 

وتدعو إلى التوبة واالستغفار مف الذنب واإلصرار , السرقة واالعتداء عمى ممتمكات اآلخريف
 عمى عدـ العودة إليو مرة أخرى . 

وكاف ينبغي لمشاعر أف يكوف دقيقا في عرض حكايتو القصصية بدقة وفؽ تسمسؿ منطقي 
ثـ يوضح , بما ال يدع مجاال لمتساؤؿ عنو ,وأف يقـو موضحا مكاف الحدث وطبيعتو, ألحداثيا

 حقيقة المعصية التي استحقت الندـ والتوبة . 
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 ونقؼ أماـ قصة بعنواف :" الغراب الغادر " يقوؿ في مطمعيا :
 لقد حدثتا أقدـ األمثاؿ                 فيما مضى مف الزماف الخالي

 بقصة تروى عف العصفور         أبصر في وكر مف الوكور
 رخ غراب مشر فاعمى التمؼ       فقاؿ لمفرخ اطمئف ال تخؼف

 وصار عنده العزيز الغالي         وأكـر األنباء والعياؿ
 حتى إذا الفرخ إذا غرابا            لـ ير غير قتمو ثوابا

 (ٔ٘) وأىمؾ الغراب مف رباه                  جزاء ما قدـ مف حسناه
غايات تعميمية غير مباشرة تؤكد أف مف يصنع  والقصة كما نرى تيدؼ إلى تقديـ

ولذلؾ يجب تقديـ المعروؼ ألىمو ألنيـ أحوج إليو فيـ الذيف , المعروؼ مع غير أىمو يندـ
 يصونونو ويقدرونو . 

كما تؤكد القصة أف جزاء اإلحساف ال يكوف إال اإلحساف أما الغدر والخيانة فمف طبائع 
وتدعو القصة إلى تقدير الجميؿ وصيانتو  ,يعة والنفاؽالنفوس السيئة التي جعمت عمى الخد

 وروه بأجمؿ منو 
, والقصة تتسـ باإليجاز, أما ألفاظ القصة فيي سيمة واضحة ليس فييا غموض أو حوشية

كما ترتبط أحداثيا برباط دقيؽ يؤدي إلى حبكة فنية شائقة والقصة بذلؾ جيدة وىادفة ومناسبة 
 لمرحمة الطفولة. 
منظومة شعرية ىادفة لؤلطفاؿ بعنواف " الوقت " وىي تدعو إلى حسف استخداـ ونقؼ أماـ 

ذا ضاع ال يعود ولذلؾ يجب عمى , فالوقت غاؿ ثميف, الوقت في إنجاز ما يريده اإلنساف وا 
 اإلنساف حسف استخدامو فيما يفيد يقوؿ كامؿ كيبلني : 

 د الصقيعقاؿ الطير ولقد حؿ الشتاء              حؿ فصؿ البرد واشت
 وداعا          سوؼ ألقاؾ إذا عاد الربيع –أييا الغصف  –فوداعا 

 سوؼ ألقاؾ إذا ما الطير عادت          في الربيع الطمؽ تشدو بالغناء
 ثـ قاؿ الوقت لمناس وداعا              إنني أنفس شيء في الوجود

 ٕ٘ي ال أعود ترجع األوراؽ والطير جميعا                وأنار مف حيث أمض

                                                           
 ط القاىرة د . ب , امؿ كيبلني( قصص شكبير " الممؾ ليره " : ك ٔ٘
  ٕٙ( الممؾ العجيب " سمسمة ألؼ ليمة وليمة " : كامؿ كيبلني/ ٕ٘
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ويحذرىـ مف ضياعو ألنو ال , فالشاعر يدعو األطفاؿ إلى حسف استغبلؿ الوقت فيما يفيد
 يعود وىذه قيمة تعميمية جيدة يؤكدىا الشاعر بقولو :    

 ترجع األوراؽ والطير جميعا         وأنا مف حيث أمضي ال أعود        
فيو ييدؼ إلى  ,قصصو لؤلطفاؿ لقد احتفى كامؿ كيبلني بشر الطفولة وضمنو داخؿ

وكاف , ونفعيـ بالحكـ واألمثاؿ التي تقود خطاىـ نحو مستقبؿ منشود, إمتاع األطفاؿ وتيذيبيـ
 : ي خاتمة قصتو " النحمة العاممة "فيقوؿ ف, الشاعر يضمف شعره في خاتمة قصصو

 أنا ال زلت تمميذا صغيرا               ولكني عمى صغري مجد
 بل سيرا حثيثا              وأنشط نحو غايتيا وأعدوأسير إلى الع

 وليس يضيرني صغري إذا لـ          يثبطني عف العمياء جيد
 وما يغني الفتى طوؿ وعرض          إذا لـ يغنو فيـ ورشد

 فميس يقاس إنساف بشبر                  ليعرؼ قدره أف جد وجد
 ولكف ىؿ لو في النفع حد ؟   ونبت القمح مرتفع قميبل                

 ىو القوت الذي نحيا جميعا               بو وىو الذي ما منو بد
ويدعو األطفاؿ إلى السير , فالشاعر في مطمع القصيدة يؤكد عمى أىمية الجد واالجتياد

وبما يقدمو مف عطاء لمبشرية فيو نافع , ويؤكد الشاعر أف اإلنساف بطموحو وجده ,إلى العبل
ف تطولو مف ىو أطوؿ منو أو أكبر منو ولكنو بما يقدمو مف خير ال بما , ت القمحكنبا وا 

ثد يدعو الشاعر إلى العمـ واإلخبلص فيما متبلزماف وال قيمة ألحدىما , يتطاوؿ بو عمى الناس
ألف العمـ البد أف يقدـ بإخبلص لنفع الناس وىذا أثمف شيء في الحياة يقوؿ , بدوف اآلخر
 الشاعر :    

خبلص يحيمو وكد  وفخر المرء عمـ يبتغيو               وا 
 وسوؼ أكوف مثؿ القمح نفعا         وقدما أحرز السبؽ المجد

 (ٖ٘)نعـ وأحب فعؿ الخير جيدي          وأسير لمعبل والمجد بعد 
وألفاظ , وتقدـ العظة والعبرة لؤلطفاؿ بمغة سيمة, والقصيدة تسير عمى وزف وقافية واحدة

وموازنة بيف نفع اإلنساف ونفع النبات لمتأكيد عمى أف قيمة اإلنساف بما يقدمو مف نفع , ةبسيط
 وأىميتو في الحياة تكوف بعممو وجده مف أجؿ االرتقاء بالوطف . , لآلخريف

وقدـ في ختاـ كؿ قصة منيا , وقد قدـ كامؿ كيبلني مجموعة قصصية جيدة لؤلطفاؿ
وىذه القصائد الشعرية , إلى قيـ ومبادئ يجب التحمى بيامجموعة مف األبيات تدعو األطفاؿ 

 تدفع بقائميا إلى مكانة مرموقة في اإلسياـ واالرتقاء بأدب األطفاؿ . 

                                                           
  ٖ( النحمة العاممة : كامؿ كيبلني : سمسمة قصص عمية ج ٖ٘
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 والمراجع المصادر
 ٕٕٓٓ اإلسكندرية لممبلييف, العمـ ,دار - األطفاؿ ترقيص أغاني– األطفاؿ أدب: السعد أبو أحمد -ٔ
 , القاىرة , لمكتاب العربية الدار مكتبة , المعاصر العالـ في األطفاؿ أدب – الفتاح عبد إسماعيؿ -ٕ

 . ٜٜٗٔ. ٔ ط
 دار , ناقدة تحميمية دراسة - اليراوي ومحمد الكيبلني كامؿ بيف األطفاؿ أدب:  زلط أحمد  -ٖ

 . ,القاىرة المعارؼ
 .ٕ ط , لباف , وتبير  , العممية الكتب دار , الشوقيات:  شوقي أحمد  -ٗ
 . المعارؼ,القاىرة دار , اإلنساف الشاعر شوقي أحمد: يدلمجا عبد حمدأ -٘
 .ٜٜٔٔ ط , العربي الفكر دار ,(  وفف عمـ) أطفاؿ أدب:  نجيب أحمد- ٛ
 .ٖٜٜٔالمعارؼ,اإلسكندرية ,دار - أنشودة كانت البدء في – األطفاؿ أدب:  داود أنس -ٜ

 السورية العامة الييئة نقدية, تاريخية دراسة – العربي الوطف في األطفاؿ شعر:  الصفدي بياف -ٓٔ
 . ٕٛٓٓ. ط ,دمشؽ لمكتاب

 .لمكتاب العامة المصرية الييئة مطبعة , النقدي التراث في دراسة – الشعر مفيـو:  عصفور جابر-ٔٔ
 . اإلسكندرية , المبنانية المصرية الدار , - وبحوث دراسات – العربي الطفؿ أدب:  شحاتة حسف -ٕٔ
 . المسيرة دار , - تطبيقية ونماذج نظرية قراءات – األطفاؿ أدب:  الوىاب عبد يرسم -ٖٔ
  الشروؽ دار , - وتطبيؽ دراسة– األطفاؿ أدب: معاؿ أبو الفتاح عبد -ٗٔ
 .الجزائر , الجامعية المطبوعات ديواف األطفاؿ, أدب قضايا مف: مرتاض محمد- ٘ٔ
 ,  اإلسكندرية , المعارؼ منشأة , فاؿاألط أدب حوؿ:  وينيجال الصاوي مصطفى -ٙٔ
 .ٕٗٓٓ  ط  اإلسكندرية المعارؼ منشأة , الغنائي شوقي شعر في اإليقاع:  سمطاف منير -ٚٔ
 . سورية , الرسالة مؤسسة , اإلسبلـ ضوء في األطفاؿ أدب: الكيبلني نجيب -ٛٔ 
 


