
                                   

  الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

  وزارة التعلیم العالي والبحث  العلمي

  جامعة أدرار

  

  قسم اللغة واألدب  العربي          كلیة اآلداب واللغات                                               

  
  

  

  

  

  

  

  

  املاستر يف اللغة واألدب العريب حبث مقدم لنيل شهادة

  الدراسات اجلزائرية يف اللغة واألدب العريب: ختصص    

  

  :إشراف األستاذة:                           لبةاإعداد الط            

  شايب سعاد لب                         مبرييكة طا              

                                                     
       م2012/2013- ه 1433/1434: السنة اجلامعية                        



   

  

 

 

 

 

 

  

  

 

﴿ هالَّ وُكَقَلذي خم مثُ راٍبتُ نم مَفْطنُّ نثُ ةم من َقَلعثُ ةم 
ِرْخيُكجم ْفط67-سورة غافر اآلية  ﴾ال.  



  

  

    

  

  : متام هذا البحث وبعدأن وفقتين إل. كرك على عظيم نعمك وواسع رمحتكشأمحدك ريب وأ

  ".اليشكر اهللا من مل يشكر الناس: "ن الرسول صلى اهللا عليه وسلم قالورد يف األثر أ

   سعادشايب  ستاذة املشرفةص إىل األفإنين أتوجه بالشكر اخلاص، واخلال وانطالقا من هذا احلديث،

  ودعم وإرشادات، وتوجيهات كان هلا الدور الفعال يف  ، ما قدمته يل من مالحظاتعلى 

 .حترامفلها مين أمسى عبارات التقدير، واإل. إثراء هذا العمل، وإخراجه يف هذه الصورة

  .قشة لقبوهلا مناقشة حبثي هذاو العرفان للجنة املنا، ال يفوتين أن أتقدم جبزيل الشكر  كما

  .ساهم يف إجناز هذا العمل من قريب أو بعيد  وإىل كل من

  

  

  

  

  

  

  



  

    

  

    

  :إىل هدي هذا العمل أ

 .وتذكراً الطاهرة ترمحاً أيبروح  - 
  .وتقديراً فاطمة وخدجية حباً أمي - 
 .وإخالصاً وفاًء وأخوايت إخواين - 
 .حتراماًاً وإصديقايت تقدير - 
 .وإجالالً متناناًإ أساتذيت - 
 .وطموحاً أمالًرفاق الدراسة  - 
  .حتراماًوإ زمالء العمل تضامناً - 
 .تالمذيت تربية وعلماً - 
 .جتهاداًوإ كل طالب علم صرباً - 
 .هدي مثرة جهديكل هؤالء أ إىل - 



 

 

 

 

 

 



 مقدمة
 

 أ  

  :ما بعدوعلى خري خلق اهللا نصلي وبسريته إىل اهلدى نقتدي أزيل، بسم اهللا نبتدئ، خالق الكون األ

شرقية ننا جند بعض الدول امل، غربية النشأة، إال أل من الفنون األدبية حديثة الظهورأدب الطفف      
 شكال يتمظهر عليها منهاله أ طفاليف اجلزائر، وأدب األ ا، بينما ظل فتياًقد خطت فيه خطوات البأس :

ملا يتمتع  ؛مساع، والقلوبلكونه أقرب إىل األ ؛خري الذي اختذناه جماال لبحثناواملسرحية، والشعر هذا األالقصة، 
 –النثر  من صنوه - ثراًمما جيعله أقوى أ ؛ورمزية الصورة ل،به من موسيقى أو إيقاع، ومجالية التعبري ودقة خيا

  .يصال الرسالة املبثوثة يف هذا الشعرمما يسهل علينا عملية إ ؛يقاع قبل املعىنيغريه اإليف نفس هذا الطفل الذي 

املشرقية  األقطاريف اجلزائر عن  متأخراًه بقي نأ إالهذا النوع من الكتابة،  أمهيةوعلى الرغم من     
مع ذلك ال ننكر وجود بعض احملاوالت احلثيثة  ،األكادمييةث ، وخاصة يف جانب الدراسات والبحواًوكيف كماً

وقيمته يف توجيه هذا الطفل حنو  أمهيتهاستشعروا  نالذي ،والشعراء األدباء لِبهذا اللون من ق إثراء إىلاليت سعت 
للتطبيق من خالل أشعاره  منوذجاًه ليكون يناالذي اصطف ،خليفةل حممد آ ، ومن هؤالء نذكرأفضلمستقبل 

، رغم وجود بعض القصائد )األناشيد ( هلا جزء خاص يف الديوان حتت عنوان  ددواليت ح ،فالاملوجهة لألط
قع ولقد و كما انتقينا من هذه القصائد قصيدة بعنوان أنشودة الوليد،يف األقسام املتقدمة من الديوان، الشوارد
  : سباب منهالعدة أ على موضوع شعر األطفال يف األدب اجلزائري حممد العيد آل خليفة منوذجاً اختيارنا

ه على أدبنا سقاط ظاللعليه أكثر، وحماولة إ االطالع، وحب عجاب الشديد باملقياساإل - 
 .طفالنا منهملعرفة مدى استفادة أ اجلزائري؛
يف التقليل من حدة الفجوة رغبة  ؛العيد يف هذا االعمال حممد حماولة تسليط الضوء على أ - 
 .كثرتبة مبا يعني الطالب على التعمق أثراء املكإ املوضوع، ومن مثةسبب قلة تناول املوجودة ب

نوان جابة عن عدة تساؤالت تطرح نفسها مبجرد قراءة العمن خالل البحث اإل وقد حاولنا     
ماهي موضوعات شعر حممد العيد آل طفال؟ وما هي موضوعاته و خصائصه؟ ما هو شعر األ: واملتمثلة يف

  .نشودة الوليد من حيث البناء الفين؟وكيف تشكلت أطفال؟خليفة اخلاص باأل

  .وخامتة ىل فصلنيإ البحث نامد قسوق



 مقدمة
 

 ب  

واملراحل اليت مير ا  ،دب الطفلأدب، ومفهوم الطفل، مث مفهوم األمفهوم  لفصل األول تناولناففي ا
فيه إىل حتديد مفهوم شعر األطفال ومراحل  تطرقناا، مث  دب يف اجلزائر واملراحل اليت مروحال هذا األ ،الطفل

بينما عاجلنا يف الفصل الثاين  ،الطفويل الشعر خري خصائص هذانشأته، وأهم املوضوعات اليت تناوهلا ويف األ
أو  ،ل عنده، ويف األخري البناء الفينخليفة، باإلضافة إىل موضوعات شعر األطفانبذة عن حياة حممد العيد آل 

 ،اليها من خالل البحث وصلنافيها جل النتائج اليت ت  خامتة رصدنا اًوأخري نشودة الوليد،اجلمايل لقصيدة أ
  .سبها جديرة بالتقييدواليت حن

ليلي عموما والذي يتناسب وطبيعة ولولوج كل تلك احملطات استعنا باملنهج الوصفي التح     
مة، ىل بعض املراجع املها إال ما هو عرض كعدم التوصل إمنه ا الصعوبات فاحلمد هللا مل يواجهنامأ ،املوضوع

ناء ب من أناشيد حممد العيد، مما اضطرنا إىل أن حنللها بأنفسناعلى دراسات ألي أنشودة  وكذا عدم عثورنا
  .طفالاليت حللت بدورها قصائد خاصة باألو ،عليها اطلعناه يف الكتب اليت على ما وجدنا

على البحث  من املصادر واملراجع، اليت تعينناىل العديد إ ناولتجلية الرؤية حول املوضوع جلأ      
رة وهي كانت منصبة على املدونة املختا االهتمامبؤرة  نَّناولت شعر األطفال يف اجلزائر إال أوالتعمق، واليت ت

 طفال يفللعيد جلويل، ومن أدب األ املوجه لألطفال يضاف له كتاب النص الشعري، الشاعر حممد العيدديوان 
ا يف  نوية لغري اجلزائريني اليت استعناىل بعض املراجع الثاعريب للربعي بن سالمة، باإلضافة إاجلزائر والعامل ال

  .املفاهيم العامة وكذا املعاجم

شعر : مذكرة ماستر بعنوان السابقة فإننا مل نتمكن من الوصول إال إىلما عن الدراسات أ      
طفال يف اجلزائر أدب األ: بعنوان خضر السائحي لرمية سياري، ومذكرة ماجسترياألطفال عند حممد األ

مسرح الطفل يف اجلزائر عز : حملمد الطاهر بومشال، ومذكرة ماجستري بعنوان صطفى حممد الغماري منوذجاًم
  .لنعيمة نعون ن جالوجي منوذجاًالدي

صورة واضحة بعض الشيء عن شعر  وا أن نكون قد وفقنا يف حبثنا، وقدمنارجخري نويف األ      
ألن ميزة  ؛كثرلكل باحث، ودارس يريد أن يتعمق أ  فة، ومهدنال خلي، وعند حممد العيد آائرطفال يف اجلزاأل

  .عطشاً ازددناننا كلما لنا أكثر أالبحث 

 يكة طالبريمب: الطالبة                                                                                   



  

         

 

  

  

 واقع أدب األطفال يف اجلزائر

       

  .املفهوم والنشأة :املبحث األول     

  .شعر األطفال يف اجلزائر :املبحث الثاين
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  :ملفهوم و النشأةا :املبحث األول

حل عمره، اارتأينا يف هذا املبحث أن نتحدث أوال عن مفهومي األدب والطفل، لنعرج إىل تبيان مر
  .مث توضيح مدى وجود هذا النوع باجلزائر

 .صطالحاً الغة و  :مفهوم األدب -أوالً  

  :لغة  -أ

الذي يتأدب به األديب من الناس مسي أدباً ألنه يأدب الناس ...« ورد يف لسان العرب أن األدب هو 
  مأدبة قال  وة يل للصنيع يدعى إليه الناس مدعاصل األدب الدعاء و منه قأىل احملامد وينهاهم عن املقابح وإ

أدب النفس والدرس واألدب الظرف وحسن التناول و  األدب.أبو زيد أدب الرجل يأدب أدباً فهو أديب 
  1»أدب بالضم فهو أديب من قوم األدباء و أدبه فتأدب علمه 

رياضة النفس و حماسن األخالق قال أبو زيد ... «أما يف املصباح املنري فقد ورد لفظ األدب بأنه 
  2» ...لة من الفضائل األنصاري األدب يقع على كل رياضة حممودة يتخرج ا اإلنسان يف فضي

التمسك بالفضيلة قوالً  و ، حاسن األخالقمب ارتبط؛ أن األدب يف اللغة ستنتجنسبق  من خالل ما
  .، مث يترجم ذلك كله كتابة وعمالً

  :صطالحاً ا –ب 

هو حفظ أشعار العرب وأخبارها و األخذ من كل  «:مد فريد وجدي نقالً عن ابن خلدونيقول حم
  .أي أن األدب هو اإلحاطة بكل العلوم واملعارف من اجلاهلية إىل عصرك  ؛3»علم بطرف 

                                                           
 ) .أدب ( مادة .  206ص ، 1مج ، ، دار لسان العرب، بريوتابن منظور: لسان العرب احمليط: 1
مادة  . 4، صقري، مكتبة لبنان، بريوت، لبناند بن حممد بن علي الفيومي املأمح: باح املنري يف غريب الشرح الكبرياملص: 2
 .)أدب(
، ص دار الفكر بريوت، لبنان ،مودليس للطباعة والنشر والتوزيع، دار حممد فريد وجدي :القرن العشرين دائرة معارف: 3

197 . 
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جمموع الكالم اجليد املروي نثراً وشعراً واألديب هنا هو الذي يتذوق ...«أما عمر فروخ فريى بأنه 
 و األدب ملكة أو براعة راسخة يف النفس كالرباعة يف سائر الصناعات من، األدب ويقدر على اإلنتاج األديب

  . 1»و التجارة و سوامها   اخلياطة 

 درِوي، عن جتربة إنسانية، أو معىن من معاين احلياةالتعبري اجلميل الذي حيمل فكرة صائبة  األدب هو إذاً
من خالل كثرة ؛ أو نتيجة إكتساب يتحصل عليه، للعبد و هو نتيجة موهبة مينحها اهللا، إما شعراً و إما نثراً

العاطفة، و اخليال، و  :ال إذا اشتمل على عناصر أربعة هي؛ إيكتمل يف نظر معظم النقاددب ال واأل .املران 
  .، و الصورة الفكرة

  :مفهوم الطفل و مراحله العمرية - ثانياً

حنافظ عليها وحنميها، وهذه املهمة ليست منوطة  أن، وجب علينا الطفل نعمة من اهللا أنمبا        
الذين ترمجوا اهتمامهم ذه الفئة يف ظهور  األدباء رأسهموعلى ، غريهم إىلفحسب، بل تتعدى  األسرة بأفراد

نة القارئ  اكتسبها من مكا، واليتاألدبهذا النوع من  ألمهية ، ونظراًاألطفال أدب: فن جديد يسمى بـ
حال هذا  إىلولكن قبل التطرق  يف بالدنا، األدبوقفة شاملة على هذا  قفن أن يناارتأهلذا الذي خياطبه 

  . صطالحااالوقوف على مفهوم املصطلح، لغة ومر به من جزئيات وجب  ، ومااألدب

 :لغة  - أ

    2».عل لهولية، وال ففولة والطفُّالة والطُّن والطفَّالصغري من كل شيء بي... «: الطفل هو

 :  كلمة طفل كما يليينويف معجم خمتار الصحاح ورد مع       

مثل  ومجعاً واحداً لُفْوقد يكون الطِّ الٌفَأطْطفل واجلمع  أيضااملولود وولد كل وحشية « : الطفل هو
   .3»...املرأة تلَفَطْيقال منه أ *﴾واْرهلَم يظْ نيذالَّ لِفْالطِّ أو﴿ : قال تعاىل بناجلُ

                                                           
 . 42، ص 1عمر فروخ، دار العلم للماليني، ج : تاريخ األدب العريب: 1
  ).طفل(، مادة 52 9ص ،)مصدر سابق ( ،2مج ،ابن منظور: لسان العرب احمليط: 2
 .   31 آليةا ،سورة النور*
  ).طفل(، مادة 266حممد تامر، ص: إعدادالرازي، : خمتار الصحاح: 3
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  :فقد حدد مفهوم الطفل على النحو التايل عالمواألمنجد اللغة  وأما 

وقد يكون الطفل : ةلَفْوط لٌفْيقال جارية ط... الصغري من كل شيء : ةلَفْم ط الفَأطْج «  الطفل هو
     1».طفل لينة اهلبوب اسم جنس ولد كل وحشية ريح ألنه ومجعاً واحداً

 أنكل مولود منذ  ؛الطفل يف اللغة ال يتجاوز كونه أن ،يالحظ من خالل  التعاريف السابقةومما 
 اذَإِو﴿ : طن عديدة منها قوله تعاىلاان الكرمي يف موءالقر أكده يبلغ احللم، وهو ما أن إىل أمهخيرج من بطن 

الُفَطْاَأل غَلَب مكُنلُاحلُ ملْفَ ميسأْتذ2.﴾وان   

  :صطالحاا  - ب

من  ، والزاوية اليت ينظرونعديدة بتعدد قائليها تعاريفالطفولة  أولقد تعاورت على مفهوم الطفل، 
  : خالهلا هلذه الفئة ومنها ما يلي

هو كائن حي خرباته  أو الطفل هو الصغري من كل شيء،«): حنان عبد احلميد العناين(يقول   
  .3»ينمو عضويا ووظيفيا واجتماعيا؛ كثرية حىت أشياءويعتمد على غريه يف  ،حمدودة

وغريه، مما  اإلنسانهذا التعريف يتسم بالشمولية، فهو فضفاض يدخل يف حيزه  أنيالحظ الباحث  
                األوىلالطفولة هي املرحلة «: الطفولة بقوله) حممد حسن بريغش ( يعرف .آخرالتعرج على تعريف  إىل يضطره

  .4»من الوالدة وتنتهي عند البلوغ تبدأ، اإلنساينمن مراحل العمر 

، وذا اإلنسان إىلعندما نسبها مباشرة  التخصيص،هذا التعريف يتميز عن سابقه بشيء من  إن
الذين  كأولئ...« : بأم األطفالفيعرف ) هادي نعمان اهلييت(  أما، من التعريف اهلدفاقترب شيئا فشيئا إىل 

مج، املوسيقى والربا إىلويستمعوا  ،ويغنوا يلعبوا أنهلم  يتهيأ، والذين أعمارهممل يتجاوزوا السادسة عشرة من 

                                                           
  ).طفل(، مادة 467، صم2005، 41، دار املشرق، بريوت، طعالمواألاملنجد يف اللغة : 1

 . 59 اآلية ، سورة النور: 2
  .8هـ، ص1416/ م1996، 3حنان عبد احلميد العناين، دار الفكر، ط: األطفال أدب: 3
  .13هـ، ص1416/ م1996، 2حممد حسن بريغش، مؤسسة الرسالة، ط: ومساته أهدافه األطفال أدب :4
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والساحات واملكتبات، ، واألنديةالكتب واالت، وجتمعهم املدارس  ويقرؤوا، ويشاهدوا السينما والتلفزيون
  .1»واملعسكرات

 ،روتكامل مستم عملية تالقحيف  فهي ، التخصصول إىل الشمتتدرج من  ةهذه التعاريف الثالث إن
هو  إذاًمل تبتعد كثريا عن التحديد اللغوي، بل هي تصب يف نفس املعني، فالطفل  أاولكن ما يالحظ عليها 

   .سن حتمل املسؤولية أو ،يبلغ الرشد أن إىل أمهخيرج من بطن  أنكل مولود منذ 

  :املراحل العمرية اليت مير ا الطفل -ج 

، واإلناثوذلك الختالفها مابني الذكور علماء النفس مل يتفقوا على مراحل حمددة لنمو الطفل،  إن
الكثري من املؤثرات اليت تسهم يف صعوبة حتديد هذه احملطات  إىل إضافةوختتلف تبعا للمناطق والشعوب، 

  :مع ذلك ميكن رصد بعض ما تواتر لديهم كما يلي ،العمرية

 :»سنوات 5 -3« ة مرحلة الطفولة املبكر -1

ويف هذه مرحلة الواقعية واخليال املمدود بالبيئة،  أو، اإليهاميمبرحلة اخليال ...«وتسمى كذلك   
من حياة الطفل،  األوىلالثالثة  األعوامكان النمو سريعا يف املرحلة يبطؤ النمو اجلسمي بعض الشيء، بعد أن 

للتعرف على البيئة ؛ تخدم الطفل يف هذه املرحلة حواسهويس ويتزايد، اال للنمو العقلي الذي يسرعويفسح 
  . 2»احملددة احمليطة به يف املرتل والشارع

ط به داخل البيئة حيي لكل ما إدراكهمن خالل  ؛ن هذه املرحلة خاصة بنمو العقل عند الطفلأ الحظن
  .فيتعرف على ما هو منوط به يف هذه املرحلة تفعيال سليما؛من خالل تفعيله حلواسه ، اليت يعيش فيها

  

  

                                                           
، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، اهليئة املصرية العامة للكتاب اهلييتهادي نعمان : وسائطه فنونه فلسفته األطفال أدب :1

  .12م، ص1977القاهرة، 
م 2000، 1عبد الفتاح، مكتبة الدار العربية للكتاب، ط إمساعيل: )حتليليةنقدية رؤية ( يف العامل املعاصر األطفال أدب :2
  .20، صهـ1420/
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 :»سنوات 8-6« مرحلة الطفولة املتوسطة  -2

قد اكتسب بعض اخلربات املتعلقة ببيئته احملدودة وبدا وفيها يكون الطفل  ،رتسمى مرحلة اخليال احل «
واملواعظ . يف هذه املرحلة مدفوعا مبيوهلم وغرائزهم األطفاليكون سلوك و ،أخرىعوامل  إىليتطلع خبياله 

اللعب والتقليد  إىلباستغالل ميوهلم  األمر يتأتى وإمناسلوك معني  إىل األطفالال جتدي كثريا يف توجيه  واألوامر
تلك املدارك القبلية  إىليف هذه املرحلة يعمد الطفل و ،1»والتمثيل بالقصص الشائعة اليت تقدم القدوة احلسنة

 ،ن عاملا خاصا بهيكو وكأنه  ،هيريد ما إىلبغية الوصول  ؛خيالهويعمل فيها ، األوىلاليت حصلها يف املرحلة 
كسرد ،تقدمي النصائح بطريقة غري مباشرةأو  ،ا حيبجاريته فيم إذا إال ،فيه يصح ضعيف املفعول والتأثري

  .الصفات النبيلة، واملبادئ اليت نرمي إىل إيصاهلا لهقصص أو النماذج الطيبة اليت حتمل تلك 

 :»تقريبا سنة 12-9«مرحلة الطفولة املتأخرة  -3

التملك واالقتناء،  أواجلمع واالدخار،  إىلفيها  األطفالوهي تسمى مرحلة املغامرة والبطولة، ومييل « 
اك مع زمالئه يف اجلماعات املختلفة، االشتر إىلالواقعية، ومييل  لألمور األطفال إدراكوتتفق هذه السن مع 

وح املغامرة و ر، ر فيها روح املنافسة والشجاعةوامليل إىل األعمال اليت تظه، على الطفل حب السيطرةويبدو 
  .2»والقيام بالرحالت املختلفة

الصدقات، كما مييل  بتكوين فيبدأ ؛قيمة اجلماعة والرفاق إدراكالطفل يف هذه السن يتمكن من  إن 
  .احلياة يف عينيه قصة وهو بطلها نَّشخصيته، وكأ وإبراز، األشياءالتملك واهليمنة على إىل 

 :»18 -13«مرحلة املراهقة  -4

من  حيدثمبا  مبكرا عند البنات مبا يقرب من السنة وتتميز هذه الفترة  تبدأويف فترة املراهقة، اليت « 
واشتداد الغريزة االجتماعية، ووضوح التفكري الديين،  تغيريات جسمية واضحة يصحبها ظهور الغريزة اجلنسية،

فوق  فما 18ن سن ؛ ألمرحلة من الطفولة آخرهذه املرحلة هي  والشائع أن.  3»والنظرات الفلسفية للحياة

                                                           
  .20، صالسابقاملرجع : 1
  .21ص، ) ابقسرجع م( إمساعيل عبد الفتاح، :)رؤية نقدية حتليلية( مل املعاصرأدب األطفال يف العا :2
  .21ص ، نفسهاملرجع  : 3
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ا مستوعبنضجه  حبيث يصبح العقل يف متام  ؛ها املتخصصون مرحلة املثل العلياكما يسمي أوضج، تعترب سن ن
  . وهي خارجة عن نطاق املوضوعلكل القيم الدينية واالجتماعية، 

  :يف اجلزائر ومراحله أدب األطفالمفهوم  - ثالثاً

 :أدب األطفال  - أ

واخللفيات اليت يتكئ عليها  ،للمرجعيات وذلك نظراً ؛األطفال بأدبلقد تعددت التعاريف اخلاصة 
  :ووجهات نظرهم ومن هذه التعاريف، نالباحثو

خاص  خمتلفة من النثر والشعر املؤلفة بشكل أساليبيشمل  األديب نوع من الفن« : هو - 1
 ، واخذ يزدهر أوروبايف يف القرن السابع عشر  األديبتطور هذا النوع  ، دون عمر املراهقة بدأواألوالد لألطفال

ب املؤلفات املخصصة مما زاد من طل. العامل أحناءالتعليم يف مجيع  أنظمةمع حتسني  العشرينيف منتصف القرن 
 أو صنف من األدب ،جزء األطفال أدبن أللباحث من خالل هذا التعريف  يتضح ،1»بلغات خمتلفة لألطفال

يتوترعرع إذ نشأ .حديث وافد األدبكما يبني لنا بان هذا النوع من  ه به لفئة خمصوصة وهي األطفال،وج 
  .العامل العريب إىلمث ، يف أوروبا

ويعتمد بنيانه اللغوي على مؤسس على خلق فين،  إبداعهو « : بقوله) محد زلطأ(ويعرفه  - 2
، ومضمون ىل خيال شفاف غري مركبإ  باإلضافةسهلة ميسرة فصيحة، تتفق والقاموس اللغوي للطفل،  ألفاظ

اا خلدمة عقلية الطفل هوتوج، خماطبتها أساليبحبيث تقف هادف متنوع، وتوظيف كل تلك العناصر 
  .2»ونتائجه هأفاقيكتشف مبخيلته  وحيبه، ويتذوقه ومن مثَّ األديب، كي يفهم الطفل النص كهوإدرا

     لألطفالاملنسوب  األدبيبني لنا الشروط اليت جيب توفرها يف هذا " زلط  ألمحد" هذا التعريف  إن
 :املوجه هلم واليت تتمثل يف أو

                                                           
 .14:30، م14/02/2013، ةاملوسوعة احلركيبيديا ي، وحمرك البحث قوقل: الشابكة: 1

Ar.wikipedia.arg 
نقالً  ،25، صم1997، 3العامة لقصور الثقافية، مكتبة الشباب، ط اهليئةمحد زلط، القاهرة، أ: والطفولة األديباخلطاب : 2

 ،جامعة احلاج خلضر باتنة مذكرة ماجيستري،،حممد الطاهر بومشال :زائر مصطفى حممد الغماري منوذجاًعن أدب األطفال يف اجل
 . 7، صم2009/2010قسم اللغة العربية وآداا، شعبة األدب احلديث،  ،كلية األداب و العلوم اإلنسانية
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 .سهلة واضحة املعاين وفصيحة األلفاظتكون  أنجيب  )1
 . عمر الطفل اإلبداعتناسب لغة  أوتتفق  أنجيب  )2
 .ذو خيال شفاف بسيط غري مركب اإلبداعيكون هذا  أن )3
 .ومتنوعاً يكون املضمون هادفاً أن )4
 .أن يكون مبنيا على خلق فين خيدم عقل الطفل وإدراكه )5
اآلثار  أدب األطفال يف جمموعه «: فيعرف أدب األطفال بقوله) اهلييت هادي نعمان( أما  - 3

 ، واملسرحية،ر، الشعالقصة: الفنية اليت تصور أفكارا وإحساسات وأخيلة تتفق ومدارك األطفال وتتخذ أشكال
 األدبهذا  أشكال أضافنه إال أ ؛جاء به من قبله هذا التعريف مل خيرج عن ما إن ،1»واملقال، واألغنية 

  .واألغنية ،املقالةو واملسرحية،الشعر، وواملتمثلة يف القصة، 

 طُرتشفق ومداركه، ويافين يوجه للطفل ويتو إبداعكل  :الطفل هو أدبن الباحث مما سبق أستنتج ي
 شكاالًأ اإلبداعمالءمتها للمعجم اللغوي اخلاص بالطفل، وقد يتخذ هذا  ، وفصاحتها، واأللفاظوضوح  : فيه

يضمن  أن إىل اإلبداعويهدف هذا  ،أغنية أو، مقاالً أومسرحية،  ، أوشعراً أوقصة، : يكون أن فإماخمتلفة 
  .  وحتديد هويته، ، وبالتايل بناء شخصيتهومسو ذوقه حسه إرهاف: من خالل متكامالً للطفل منواً

  ب واليت تكمن االشب أو، رالكبا أدبجبملة من اخلصائص اليت جتعله خيتلف عن  األطفال أدبيتميز 
التبسيط واحملسوس واستخدام  إىلوضوح اللغة وبعدها عن التعقيد والبعد عن التجريد الفكري، واللجوء « : يف

 دراكإيف عامل اخليال ومراعاة خصائص  اإلغراقتزام الواقعية وعدم احملكم بتجربة  الطفل مع اللغة وال األسلوب
 الذهنية مساًتخدام الرمز املباشر الذي ميس القدرة اسنه ينبغي ويف حالة استخدام الرمز فإ األطفالالنمو عند 

  .2»والتأثري اإلمتاعيف االعتبار هدف  األخذا مع خفيف

 أنراد أ ا ماإذَتعترب ضرورة ملحة  إذ ،يكون ملما ا أنهذه اخلصائص جيب على املبدع  إنَّ      
على بعض  - دائما–وعليه كذلك الوقوف  األدبخيوض يف غمار هذا النوع اخلاص، واحلساس من 

تامة ومقنعة  إجاباتوقف على  فإذاكتب؟ ساؤالت اليت البد منها مثل ماذا أكتب؟ وكيف أكتب؟ وملن أالت

                                                           
  .72، ص)رجع سابق م(هادي نعمان اهلييت، : فنونه وسائطه فلسفته األطفال أدب: 1
 .78م، ص2000، 1، طاإلسكندريةمحد فضل شبلول، دار الوفاء، أ: وآراءهيف الوطن العريب قضاياه  األطفالأدب : 2
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ألنه سوف يكون على قدر حساسية الفئة باب أدب األطفال بقلب مطمئن؛ ولوج  أمكنه، األسئلةعلى هذه 
   .1اليت يوجه هلا خطابه

 :يف اجلزائر مراحل نشأته   - ب

 نشأته قرن العشرين، وقد تأثر هذا األدب يفمنذ الثالثينات من ال طفالاأل اهتمت اجلزائر بأدب
 أبنائهاج بني هذه الثقافات وقرائح امتزشرقية، ونتيجة لذلك اإلمنها وال يةبغريه من الثقافات الغرب آليةوبطريقة 
 األدبن هذا وعلى كل حال ميكن القول بأذكرها يف هذا املقام،  ناعلي مما جيلُّ ،اإلبداعاتالكثري من  أبدعت
  .ومرحلة االستقالل ،رمرحلة االستدما: وترعرع وفق مرحلتني مهاقد نشأ 

قد تبلورت مالحمه  األطفال أدبن ميكن القول بأ... « يف هذا الصدد و :اراالستدممرحلة -1
البشري (و ) عبد احلميد بن باديس(اجلنينية يف مدرسة مجعية العلماء اليت كان يسهر عليها كل من 

 .2»)اإلبراهيمي

كما -يف هذه الفترة مل يتبلور  األطفالدب ن أأ لكن ما يراه أغلب الباحثني  على هذه املرحلة هو    
فنية والنفسية وحىت التربوية، وإنما قائم بذاته له خصوصياته ومساته ال كأدب - ذلك مجيل محداوي إىلذهب 

غري، هلذا  هو التربية الدينية ال مسىاأل، والتوعية فهدفها صالحاالدائما يف فلك ه اجلمعية فهو يدور نتجتكل ما أ
ومن أعالمها حممد  توقفت عن النمو أنمبتورة ما طفقت  نشأتهن وكأ، تكوينهدون متام  األدببقي هذا 

  .3الشبوكي، والربيع بوشامة، وجلول البدوي

اجلزائر نالت  أنبعد «: يف هذا املقام) الربعي بن سالمة(يقول  :مرحلة االستقالل -2
يف تزويد الطفل  أسهموا و بإبداعامالطفل  أدبمن الكتاب والشعراء اثروا  آخر استقالهلا فقد ظهر جيل 

                                                           
 . 78، صاملرجع السابق :ينظر 1
، 13:37، م2009سبتمرب  25مجيل محداوي، اجلمعة : الشابكة، حمرك البحث قوقل، مقال، أدب األطفال يف اجلزائر :2

 .1ص
www.diwanalarab.com 

 . 1، ص املرجع نفسه :ينظر: 3

http://www.diwanalarab.com
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حممد (املتعة  والغذاء الروحي ومن هؤالء الشعراء نذكر الشاعر الكبري املخضرم  ألواناجلزائري بالكثري من 
 .1»)...خالص اجلياليل( نذكر الكاتب  لألطفالومن الذين برزوا يف كتابة القصة )... السائحي األخضر

شعلتها لتنري على  تتأججتنطلق والعواطف  أو ،احلرية جعلت العقول تتنور أو ،مرحلة االستقالل إذاً
ومن  بأكملهصلح اتمع  صلحت، إذااليت هي مبثابة املضغة يف اجلسد  ،الفئة هذه إغفالالقطر اجلزائري دون 

مما جعل  ابتالشعراء، والكُ السالم، هذه املكانة اليت استشعرها األرضفسدت، فكرب  على  وإذامثة البالد، 
  .من جهة الصغرية هذاي هذه الرباعم لريو؛ يتزايد غيثه إنتاجهم

اال عناية خاصة  هلذا أولتحيث ؛ هد احلثيث الذي بادرت به الدولةال نغفل اجل أخرىومن جهة 
يف  ستقلة الضوء األخضر النطالق املشروع الثقايفأعطت الدولة اجلزائرية امل «): مجيل محداوي(ويف هذا يقول 

م يف تنظيم 1996وقد شرعت وزارة االتصال والثقافة منذ عام ... االت والتخصصاتكل امليادين وا
ختصصاته ومسالكه  يف كل األدباالهتمام ذا  إىل، كما سارعت األطفال بأدبمسابقة كل سنتني خاصة 

     .2»والفنية األدبيةه الثقافية وشعب

غري الذي يوافق املوجه للقارئ الصاألدب  أدب األطفال هو إىل أنخناص من خالل ما سبق       
شخصية متكاملة هلذا  ضمان إىلنسعى من ورائه  ماإنذوقه، وهذا كله،  حتسني ل؛جمداركه وفهمه من أ

هذا  أن إال؛ القرن املاضيثالثينيات يف اجلزائر، وكان مع  هر متأخراًإن هذا النوع من األدب قد ظ ،الطفل
يبدأ باحملاكاة  أن، البد زيتفرد ويتمي أنالذي يريد  نَّأل مبا سبقه وهذا شيء طبيعي؛ متأثراًكان  نشأتهيف  األدب
  .ملا قبله

وموضوعاته ألفاظه، مس ذلك يف نليز وانطبع بالروح اجلزائرية، وى سوقه متولكن ملا استوى عل     
ماقبل االستقالل، والذي هيمنت  مهاثنتينني ار يف نشأته يف اجلزائر مبرحلتني أغْفل بأن هذا الفن قد م أندون  

شعاع الديين، نت معهد اإلصالح واإلحيث كا؛ ئهادباعليه مجعية علماء املسلمني أنذاك، وما قدمته بفضل أ
بعد  ه وخاصةاتساع جماله وكذلك املهتمني ب هذه املرحلة بدب يف، وقد متيز األاالستقاللبعد  لة ماومرح

باعتبار حداثة السن ورهافة  الصغار الكبار الراشيدين، ناهيك عن على ثار نفسيةماخلفه االستدمار من أ
  .الشعرواملسرحية، و القصة، :طفال يف اجلزائر قد مشل أجناسا ثالثة هيوأدب األ ،احلس

                                                           
  .49م، ص2009، 1سالمة، دار مداد، قسنطينة، طبن الربعي : يف اجلزائر والعامل العريب األطفال أدبمن  :1
  .1ص ،)ابق سرجع م(مجيل محداوي، : مقال :2
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   .يف اجلزائر األطفالشعر  :بحث الثاينامل

  :وتطوره  نشأته -أوالً

ل كل شيء عند حتديد بوق ،أوالًالوقوف  يف اجلزائر وجب هذا الشعر  مسار تشكل إىلقبل الولوج 
  .صطالحيف اللغة واال األطفالشعر باملراد 

 :لغة  - أ

كالم مقفى موزون على سبيل .. .الشعر هو العلم«: قولهبيف تعريفاته يعرفه الشريف اجلرجاين 
ج )مص(« :بأنهورد يف املنجد حبيث جنده حيدد الشعر  يعن الذ ا التعريف ال خيتلف كثرياًهذ إنَّ.1»...دقصال
ميز الشعر قد ف واألدب، العربية يف اللغة املصطلحات ممعج أما ،2»...يةفد به الوزن والتققصكالم ي:شعارأ

ال  كااز بادراك احلياة واالشياء ادرايقاع الصويت واستعمال اي عن طريق اإلحفن من فنون الكالم يو« :بأنه
   .3»...اإلخبارير ثي به النحيو

خصيصة واحدة يعرف ا الشعر دون تتفق يف  ،ختالف قائليهااهذه التعاريف اللغوية على  نَّأالحظ ي
على  جرع ألنه؛ له اًتفصيال وحتديد أكثر، خرين التعريف األأد جي الباحث نأال ، إوالقافيةالوزن  :غريه وهو
وقد ، ىل مفهومه اللغويإ اًفنآ أشرناة لتعريف الطفل لغة فقد ما بالنسبأ، حياءخرى كااز واإلأخصائص 

  . الرشد ن يبلغ سنأىل أمه إ ن خيرج من بطن أمولود منذ  لَّه كُنأب؛ نااستنتج

   :صطالحاا   -  ب

ولكن ، ىففهو كل كالم موزون مق؛ طالح ال يفترق عن التعريف اللغويصن تعريف الشعر يف االإ
هو الشعر أ ؟طفالبشعر األ يقصد فماذا  ،عمقأكثر وأن حيمل دالالت أالبد ، طفالعندما تضاف له كلمة األ

من  ةلَّقوف على ثُوالحاولت وملعرفة حقيقته وكنهه  ؟طفالالذي يكتبه األ رم الشعأ ؟طفالالذي يكتب لأل
  :التعاريف التالية

                                                           
  .109الشريف اجلرجاين، دار الفضيلة، القاهر، ص: التعريفات: 1
 . 391 ص ،) ابقس صدرم( ، غة و األعالماملنجد يف الل: 2
  .210م، ص1984، 2ط ،جمدي وهبة، كامل املهند، مكتبة لبنان، بريوت: يف اللغة واألدب معجم املصطلحات العربية: 3



 الفصل األول                                                            واقع أدب األطفال في الجزائر

 15 

 وخياالً اومشا عرأ فكاراًأو عادي يتضمن أهو كالم موزون ذوحس موسيقى فصيح « شعر االطفال
   .1»االثرو ربعة الطالقة واملرونة واالستمراريةصر أري وفق قواعد حمددة ويتسم بعنامقفى يسمقفى وغري  ومعىن

كما .والتعقيد ، أي خلوه من التكلف ؛ الوزن الذي مييز الشعر الطالقةىلإهذا التعريف يضيف  نَّإ
 :هنأب األطفالشعر ) يلالعيد جلو(وحيدد ، الطفل البسيطة ليوافق شخصية؛ السالسة واالنسابية وهذ كلهيتميز ب

ت الشعر الذي ينظمه الشعراء الكبار خصيصا للصغار ينطبق عليه ما ينطبق على شعر الكبار من تعريفا«
   .2»كم سنهم خيتلفون عن الكبار يف الفهم والتلقيحبطفال وهم األ ةنه خيتص يف خماطبأومفاهيم غري 

ه الشعر أنميز بفقد ، طفالبالنسبة لشعر األ صل يف قضية مهمةالعيد جلويل من خالل تعريفه يف نَّإ
ما أ ،نفسهمأالشعر الذي ينظمه الصغار ب: هنأا خيرج االحتمال الثاين القائل بوذ، ىل الصغارإاملوجه من الكبار 

طفال وايقاظ احساسه األ ةالتغلغل يف نفسيالشعر القادر على  « :هنأطفال بفيعرف شعر األ) سعداألعمر (
ببساطته وسهولته وايقاعاته طفال وينال اعجام يف نفوس األباجلمال وقدرة اللغة وسحر الكلمة يتغلغل 

يز الشعر ببساطة ذا متإال إيكتمل  ال وهذا التاثري ،األطفال سعد على ضرورة التاثري يفيركز عمر األ، 3»ةباحملب
  .مما ينمي ذوقهم؛ وتلمس مواطنه، حساس باجلمالثري فيهم اإليمعناه فويفهموا ، مهمدارك قاللغة حىت تواف

جيمع ما ، رج بتعريف بسيطخين أ للباحث  ميكن ،طفالما سبق من تعاريف لشعر األ من خالل ذاًإ
يف ا على التاثري وقدر، طفال يتميز بطالقة اللغةالشعر الذي ينظم لأل :هنأة بفرق يف مجيع التعاريف السالفت
والرقي ، حساس الطفل باجلمالإثارة إجل أ ،وخفة وزنه وهذا كله من، يقاعهإبفضل بساطة ؛ فس الطفلن

  .وازنةخري بشخصية متخرج يف األلي؛ بذوقه

نه أيف بالدنا ش اًخرأو ظهر متأ، أنشطفال بشكل عام فهو قد دب األأطفال جزء من شعر األوملا كان 
 من البالد ومن ثَوذلك أل؛ مر مبرحلتني هامتني ال بد منهما هنأكما ، خرىجناس األن مجيع األأيف ذلك ش

طفال يف كل ال شعر األحعلى لذلك اردت التعرف  ؛فترة االستقالل و ،اتمع عايش الفترتني فترة االستدمار
  :منهما

  
                                                           

  .112مسري ع الوهاب، دار املسرية، ص: قراءات نظرية ومناذج تطبيقيةطفال دب األأ: 1
  .62، صم2008، 1العيد جلويل، العلم واميان للنشر والتوزيع، ط :طفالحي شاعر األئخضر السامد األحم: 2
  .116، صم2003، 1سعد، عامل الكتب احلديث، طعمر األ: طفالاألدب أ: 3
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  :مرحلة االستدمار -1

ن الظروف اليت كانت تعيشها أل؛ يف الظهور من القصة  وذلك قسبأكان ...« طفال شعر األ نَّإ
نسب لظهور فن الشعر فالذي ول من القرن العشرين اليت كانت اف األصاجلزائر يف تلك الفترة خصوصا الن

ذ كانوا إطفال املدارس ن هناك نصوصا كثرية كتبت ألأيالحظ  يوخ املدارس احلرةش هيتصفح ما كان يكتب
صالح إدعاة  يضاًأفكانوا شعراء كما كانوا خالقية أبويه وصالحية وترإدفون من خالهلا اىل حتقيق غايات يه

     .1»ديين واجتماعي

الفترة روا يف هذه هِتشوجل الشعراء الذين ا ،ء املسلمنيكانت هذه الفترة تتميز بريادة مجعية علما
، د اجلاليلحممد العاب: ذكر منهمأصالحية التربوية ىل هذه اجلمعية اإلإمنا كانوا ينتمون إ ؛طفالبشعر األ

  . اخل...حممد العيد ال خليفة و  ،عبداحلميد بن باديسو

   :مرحلة االستقالل -2

 يناتمع بداية السبع...« الإطفال مل يبدا يف هذه الفترة ن االهتمام بشعر األأ لشائع عند عامة الباحثنيا
مهزة الوصل ختصص لة طفال عموما وبالشعر خصوصا ففي هذه الفترة شرعت جمدب األأبدا االهتمام واضح ب

ر عو اخر السبعنيات شأويف ... فالطلألالعديد من القصائد املوجهة  تطفال وفيه نشردب األبابا خاصا أل
تصادف  وهي 1997فال فمع حلول سنةطىل وضع جمموعة شعرية خاصة باألإبعض الشعراء باحلاجة املاسة 

  .2»األطفال بأدبسسات الثقافية حنو االهتمام ر واملؤشنا نالحظ توجه دور النأالسنة الدولية للطفولة بد

طفال ومن عات الشعرية املستقلة اخلاصة باألوامو ،يف الدواوينتألهذه الفترة متيزت كذلك ب نَّإ 
ما الشعراء الذين أ .السائحي القادر عبد، مصطفى الغماري، خضر السائحيحممد األ: ذكرأالبارزين يف هذا 

محد ، أالقادر بن حممد عبد :ذكرنهنا وهناك  وامنا قصائد؛ م تصانيف خاصة تكن هلومل، وا يف هذه الفترةفُرِع
 .احل3...حممد قايدو  الصعيدي

                                                           
دب أ، شعبة اادآقسم اللغة العربية وداب واللغات، ، كلية األر، رسالة ماسترمية سياري: طفال عند السائحيشعر األ: 1

 .05، صم2011/  2010، جامعة منتوري، قسنطينة، رحديث ومعاص
  . 10 – 08ص ،نفسهاملرجع :2
 .10، صنفسهاملرجع : ينظر: 3
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  :وموضوعاته أمناطه  - ثانياً

ن أوميكن  ،وموضوعات متعددة ،شكال خمتلفةأطفال ال يلزم صورة حمددة بل له الشعر املوجه لأل نَّإ
؛ ه على هذه الصفحة البيضاءطَّخنن أ نريد و ما ، أيف هذا الطفل الصغري رسهغه يشمل كل ما يراد نأبل قوأ

نه أل؛ ما يتناسب مع جمتمعه وعقيدته، ر من الزخم اهلائل من املوضوعاتيختوي، ى تحرن يأهلذا وجب دائما 
  .يالزمه طوال حياته

 :مناط التعبري الشعري املوجه لالطفالأ -1

  .غنية الشعبيةواأل، مهودة الشعريةواأل، ناشيدوهي األ :ةشكال ثالثأطفال للشعر املوجه لأل

على البحور قطعة شعرية يتحرى يف تاليفها السهولة يف اللفظ وتنظم « وهي :األناشيد  - أ
ا تعبري عن ؛ أليلقاء اجلمعاملوسيقى مثل جمزوء الرمل واملتقارب واملتدارك وتصلح لال والعالية فيفة اخل
  .1»...وشرائحه أفرادهترن بالوطن وتارخيه واللغة والدين واتمع بكل قاجلماعية املشتركة اليت تحاسيس األ

وتتمثل يف تلك اموعات الصوتية اليت جتمع ، دية اجلماعية اليت تتشكلأتال هي األناشيدما مييز  إذاً
حملمد املولود بن املوهوب يقول  «ثل لذلك بنشيدمنو، علهم يتفقون وينسجمون فيما بينهمبينهم عدة صفات جت

  .:فيه

  العلم حيي بالعمل        وقاتلُ املرِء الكَسل

  فَسريوا نحو األملْ       وحارِبوا كُلَّ بليد

  يأيها األبناء الصغار     أنتم لَنا نِعم الثِّمار

  

  

 
                                                           

  .113، صم2008اجلزائر، ، ، موفم للنشرالعيد جلويل :النص الشعري املوجه لألطفال يف اجلزائر: 1
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  سعيدجِدوا لتدرِكُوا الفَخار     فَعاشق العلْمِ 

  وعمروا املدارِسا         وجانِبوا اَألبالسا

  1»طلُبوا املزيِداالسا         بالعلْمِ وا وزينوا

  .جعهم على طلب العلمشدة موجهة لطالب املدارس حتثهم وتنشوأوهي 

الترقيص و شعر ، أاملهد أغنيةاو ، األغنيةوهلا تسميات عديدة منها  :مهودة الشعريةاُأل  - ب
الصويت  اإليقاعوتعتمد على  األحوالغلب أيف  األربعةو أيتني رجوزة قصرية ال تزيد عن البأ« :وهي عبارة عن

ب كما تكون م عادة وقد يؤلفها األغنية املهد األأوتؤلف ... املهد  فترة وهي موجهة للطفل يف ... لنغميوا
 .2»...دعاء والفخر واملديح للطفل لبا دنشاإاملهد  غنيةأشعراء ويف ليف وقد يؤلفها أمتواترة جمهولة الت

ىل إرمبا يعود هذا ، ودة ملؤلف جزائريمهأعثر على أطفال مل و النمط من شعر األ، أيف هذا الشكل نَّإ
 مهات كناأل نَّأا يفترض إمنو؛ هذا ال يعين طبعا غيابه متاماو، الطفل رمن عمعدم االهتمام ذه املرحلة املبكرة 

يوِنمشكال املوروثةفهو شكل من األ؛ مهودات القدماءأمن  نبناءهن مبا حيفظأ ن.  

ها ترتبط نإوتفكريهم  ،وطبيعتهم تنعكس عليها عواطف الناس آةمر «: هي: غنية الشعبيةاأل - ج
غاين األ نَّأغري ... وتتغلغل بينهم  ،تنتشرومتيزها بالنغمة واللحن جيعلها  ،وتتواصل مع مشاعرهم ،حاسيسهمأب

... عدا حماوالت بسيطة غنية الشعبية للكبار ن مبا حظيت به األحىت اآلحتظ مل  لألطفالالشعبية املوجهة 
األطفال  طفال وقسم ثان يقوم لألقسم يغىن  :ىل قسمنيإبدورها  لألطفالغنية الشعبية املوجهة وتنقسم األ

   .3»بالغناء فيه

                                                           
  .35، صم1927، 2، جمطبعة النهضة، تونس  حممد اهلادي الزهراوي،: شعراء اجلزائر يف العصر احلاضر: 1
  .122، ص)ابق سرجع م(العيد جلويل، : النص الوجه لألطفال: 2
  .127 – 126، ص نفسه املرجع: 3
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وكثرة دوراا ، تنتشر بالتوارث، عم تكون جمهولة القائلالغالب األا يف أالشعبية  األغاينما مييز هذه 
مثل به يف خري ما يمن  و، نادرة جداً تولكن يف حاال، ة القائلمعلوم األغاينوقد تعد هذه  ،لسنعلى األ
  1:القائلة األغنيةالشعبية  األغنية

  بيضةْ بيضةْ للَّه               باش انزوق لَوحتي                                     

  لَوحتي عند الطَّالَب         والطَّالَب فَاَلْجنةْ                                    

  واجلَنةْ محلُولَة                 حلْهاَ موالَناَ                                    

  يا سمع دعانا                الَ تقْطَع ارجانا                                    

  هو يشفَق علَينا

ن بواسطة آحفظ القر الطفل ريديعندما ، ابتيف الكُ ستعملتدينية أا القول عنها  ميكن  أغنيةهي و
 إىلجبلبها  نويقومو، من املنازل يف وقت حمدد األطفال ها جيمع إمنا ؛ األغنيةوهذه البيضة املذكورة يف  ،اللوح

   .»العرفات«  ـحىت يرسم هلم ما يسمى ب ،الشيخ الطالب

  :لألطفالموضوعات الشعر املوجه  -2

واليت ميكن ، لبعض املوضوعات احملددة يالحظ تكراراً لألطفاللشعر املوجه ا يف واملتأملالناظر  إن
والطبيعية  ،واألسرية ،والترفيهية ،ةحييرووالت ،والتعليمية والتربوية ،ا يف املوضوعات الوطنية والدينيةحصره

  .عند كل موضوع بشيء من التفصيل قفنوسوف 

تدور «موضوعام كانت  باألطفالراء الذين اهتموا معظم الشع إن :املوضوعات الوطنية - 1
املتلقي الصغري ليجعل منه نارا يف ذهن هذا  وإسالمهااجلزائر  بةعرو حياءإ إىل باألساسيف فلك الوطن  يهدف 

   :)العابد اجلاليل(ومن ذلك قول .. .رم االستعمار ضت

                      اممتهبا ديرجو        راملَفَاخ مج طَنو  
                                                           

اجلزائر، العدد الثامن، ماي ، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة ،زهرة خواين :األغنية الشعبية، غاتجملة األدب والل :األثر :1
 .184، صم 2009
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                     اميف الْقَلْبِ غَر وهو     رائزضِ جيف اَألر و1»ه  

ور وهلا د، والتشبث باهلوية ،ا يدل على االنتماء؛ مملوطين هو تردد لفظة اجلزائر فيهاما مييز الشعر ا نَّإ
  .من خالل كثرة ترداده هلا؛ كبري يف تثبيتها يف عقل الطفل

اليت جيب غرسها يف الطفل منذ  األمور  و العقيدة منأن الدين إ :املوضوعات الدينية - 2

من الوسائل  «ولياء والشعراء من بعدهم هلذا كان الشعر دور األ ى طرة ويبقفظافره فهو يولد على الأنعومة 
كان دينه وتارخيه أرتزويد الطفل وتربيته على القيم االسالمية السمحاء  وتعريفه باملهمة اليت تساهم يف 

  :)حممد العامل رمضان(من ذلك قول ... وشخصياته

  تحانْ ذَانْ      إنما الدنيا اماَرهفو اآل

  سمعواْ اآلذَانْ     إنَّ وقْت اهللا حانْا

  ركُلِّ ش نع دعتالَةْ    وابلصل يح  

   راألب عة ماعاةْ    سيلْحا لي2»ه  

طفال وترغيب األ جل حتبيبأمن ؛ وهي الصالة، سالمكان اإلأبيات تتحدث عن ركن من هذه األ نَّإ
  .احلفظ حىت حتقق التاثريلفاظ سهلة أو، سلوب بسيطأين بداليت متثل عمود ال، يف هذه الشعرية الدينية

ويف جمتمعاتنا ، ية اليت يلعبها العلم يف حياتنامهلأل نظراً: املوضوعات التعليمية والتربوية - 3

جتهاد يف اال طفال على طلب العلم واجلد ون حيفزوا األأحاولوا ...«غلب الشعراء وأنظار أفقد كان حمط 
   :)حممد العابد اجلاليل(ذلك يقول 

 ادهتاجلْبِالمالعلُومِ وبِالعا       ونرصتان  

  نذْهب كَالنحلِ إىل       زهرِ العلُومِ والعالَ

                                                           
 . 35، صم2007عائدة بومنجل، اجلزائر العاصمة الثقافة العربية، : شعر االطفال يف اجلزائر: 1
 .38-37، صنفسهاملرجع : 2
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  نأْخذُ منه ما حالَ      وللْجميعِ ما حصلْ  

  إىل املَدارِسِ نِسير       بِفَرحٍ ملْ َء الضمير

  1»فَضلها العقْلُ أكْتملْهي لَنا روض السرور     بِ  

 ،ل طفل صغريلكوالترفيه ضرورة البد منها  حالتروي نَّإ:ية الترفيهية املوضوعات التروحي - 4

شباع احتياجات إواملرح والترفيه والبد من  ،ىل اللعبإنه حيتاج إوالتربية والتعليم ف ،ىل التغذيةإحيتاج « فكما
   :هذا اجلانب فقال  )حممد الصاحل رمضان(مل هومل ي ،الطفل

   روِء القَمض تحت   رمالَ يل السح قَد  

ـَروالرفَاق يف ا   تفَاق      للسه

  لَتتاِء أعملسل    تهارٍ زلَ نوح  

ـَر ـَه   اَألدب كَالَّلهِيب     قَد ب

  2»كَم أَحاجٍ بدت     بارعة النكت   

وجها عن طريق قول أوالتسلية يف ، سهر حتت ضوء القمر تبدوا وقد قيلت عن بياتهذه األ إنَّ
وهي توافق ، طفاللسعادة اليت كانت تعتري هؤالء األمما يدل على قمة ا ؛حاجي والنكت املضحكةاأل

   .خرجات فرق الكشافة

وقدموها  ،ومتحركها ،بالطبيعة جامدها...«قد اهتم الشعراء ل :موضوعات الطبيعة - 5
   :وتذوقه يف الطفل ويف ذلك يقول السائحي ،حساس باجلمالطفال يف لوحات مجيلة تنمي اإللأل

  كَالْجنة الفَيحاْء          يف وسط الصحراْء   

                                                           
  .38، صالسابق املرجع: 1
 .41-40، ص)ابق سرجع م(عائدة بو منجل، : طفال يف اجلزائرشعر األ: 2
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  واَلنخلُ يبدو من بعيد    يسبِي بِطَلْعه النضيد  

   هعجِد نلُ          عيمه الْجونجرلُعيمي  

 اققْرالر هائي           بِماقوالس هتحت نم  

 ارةً يف النناجي        ارِيرةَ الباحاوي  

  1»ماأنت إالَّ راحةْ      وإنْ دعوك واحةْ 

هو دعوة ؛ براز مجاهلاإو ،الشعراء من وراء التغين بالطبيعة هومرساس الذي يو اهلدف األأرض غال نَّإ
  .وغرس حب البالد يف نفوسهم، طفال للمحافظة عليهااأل

 م يف حياة الطفل فقدوال سيما األ ،سرةولوية اليت حتتلها األلأل نظراً:سرية املوضوعات األ - 6

بني والترابط ، اصر احملبةوأفرادها حماوال تدعيم أوب، سرةاهتم اخلطاب الشعري اجلزائري املوجه للطفل باأل «
ورها يف تربية الطفل تربية لدى الشعراء فتحدثوا عن د؛ م حيزا واهتماما كبريينخذت األأوقد ، سرتهأالطفل و
  : )مجال الطاهري(وعن حبها وحناا يقول  ،صحيحة

  بسمةُ ماما      نِعم البسمةْ  

  فيها الصدق    منها الرحمةْ   

  فيها احلُب  بسمةُ ماما      

  و القَلْبنرماً        يوا دلَهو  

  بسمةُ ماما        أَلْف دواِء 

  

  
                                                           

 .49، ص السابقرجع امل: 1
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  1»وهي لدائي       خير دواِء

وتوثيق صالت ، تقوية روابط احلب والرمحة :طفال هوساس من هذا النوع من شعر األاألهلدف ا نإ
  .وعقلهيف قلبه  هاوغرس، رحمال

  :طفالشعر األلاخلصائص الفنية  - ثالثاً

لى خصائص تتوافق مع ن يشتمل عأعليه ؛ ه يتعامل مع قارئ صغرينأطفال باعتبار ن الشعر املوجه لألإ
والصور ، والتركيب اللغوي، املعجم الشعري :طبيعته وهذه امليزات تكون من حيثالئم وت ،مداركه وفهمه

  .واملوسيقى، الشعرية

اللغة املستعملة من طرف هؤالء الشعراء ومدى تناسبها للقاموس « ووه: الشعرياملعجم -1
اللغوي وقد تنوع املعجم الشعري حسب تنوع املوضوعات ومتاشى مع  هرائها لرصيدإثاللغوي للطفل ومدى 

املعجم الشعري خيتلف على حسب  نَّأحث البا  ستنتجيمن خالل النص .2»الظروف وعكس البيئة ةطبيع
 ،والصالة وغريها، ميانلفاظ خاصة كاإلأفللموضوع الديين  ،الف املوضوع الذي يتناوله الشاعراخت

.... الواحة ، الصحراء ،السماء ،ويف موضوع الطبيعة جتد لفظة القمر ،وضوع الوطين تكرار للفظة اجلزائروللم
  .مع ذلك يشترط يف مجيعها البساطة والسهولة

ن أالشاعر طفال فعلى السمة املميزة لشعر األ «البساطة هيوفيه تكون : التركيب اللغوي-2
تيعاا ولذلك حيرص يتجنب اجلمل الطويلة واملعقدة التراكيب حىت يسهل على القارئ الصغري فهمها واس

عليه شعرهم مع احلرص على الفكرة واهلدف فهذا  تكون اجلملة القصرية هي اساس يبىنن أالشعراء على 
  :)قرييت(نشودة أول يف يق)بوزيد حرر اهللا(

 اُءناهلَو رياخلَو      اُءفَي الصتيريف قَ  

                                                           
 .56-55ص  ،)ابق سرجع م(عائدة بو منجل، : شعر االطفال يف اجلزائر: 1
  .61، صاملرجع نفسه:2
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  إنْ قُلْت أ نَّ أَهلَها     كرام أسخياُء 
  فَذَاك حق فَهمو        من طينة العطَاِء
  صغارهم كبارهم          الكُلُّ أتقياُء
  1»نخيلُها منطَلق           يعانِق السماَء 

بعيدة عن التعقيد ، ا جاءت يف مجل قصرية واضحةأد بجنما تقدم على هذه املقطوعة  اسقاط ناذا اردإ
ليسقيه حببه حىت تزهر اغصانه على ؛ رسه يف فؤاد الطفلغوضروري توجب ، يلواملوضوع الذي تناولته مج

    .الوطن احلبيبباقي تراب 

ال بعنصرين  مهمني مها املعروف يف عرف النقاد واألدباء بأنه ال شعر إ :الشعرية  ةالصور-3
امهية كبرية يف بناء اخلطاب الشعري واذا فقدت فقد ... « :الشعرية هلا  ةن الصورة ذلك أاخليال والصور

هو  ةه الفنية وأساس الصورا العمل الشعري صفت الشعر مجاله وتأثريه فهي من اهم العناصر اليت يكتسب
يف نصوصهم لتوضيح املعىن للمتلقي ونقل  ةوقد استعان الشعراء بالصور... اخليال وقد تكون حسية أو ذهنية 

تذكي احلماسة يف نفوس هؤالء والشعرية تعزز اهلدف  ةاألفكارإليه وتبسيطها أمامه فعند الرواد جاءت الصور
  2»...األطفال 

  3 :القائلة )عبد القادر السائحي(مقطع من قصيدة للشاعر  ثل به يف هذا املقامومن خري ما من

  نحن أبناَء الْجِبالْ   نحن أشبالَ النضالْ    

  دائماً  نبنِي املَعالي   نتحدى بِالْفعالْ 

إنَّ املوسيقى من العناصر املشتركة بني شعر الراشدين وشعر األطفال إلَّا أنَّ هذا  :املوسيقى -4
ونالحظ ... التقليل من الكمية اإليقاعية اليت مل تعد تتجاوز التفعيلتني عند معظم الشعراء «األخري له خاصية  

                                                           
 .66، صالسابقاملرجع :1
  .68-67، ص)ابق سرجع م( ،عائدة بو منجل: اجلزائرطفال يف شعر األ 2
  .68املرجع نفسه، ص :رتنظ :3
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ثر قدرة على مراعاة امكاناته يف أنَّ الشعراء املعاصرين أصبحواْ أكثر وعيا وأكثر ادراكا ملتطلبات الطفل وأك
  1.»شودة تقل كلما صغر سن الطفلالكمية اإليقاعية لألن اإلنشاد حيث نرى أنَّ

؛ مما يسهل مع القصيدةيف تفاعل الطفل  مهِسوالذي ي، املوسيقى رر هو عنصإذا ما مييز الشعر عن النث 
  .الشاعر لذي يهدف لهالفهم وادراك املغزى ا مومن ت، ىل املعاينعليه الوصول إ

، ونادراً ما يرد زوًءده كثريا ما يرد جمال تتميز بالقلة يف الكمية فإننا جنطفاملوسيقى يف شعر األ نَّمبا أ
رد وال عن جمروء الرمل ن، وكمثالرمل، واملتقارب، واملتدارك: يجمزوءة ه كثر تداوالًتاما ومن البحور األ

     2 :الذي يقول فيه)اهللا زرلبوزيد ح(مقطع شعري 

ابحيف س ثثْلَ غَيرِي    مسيف القَلْبِ ي كُمبح  

  ابها شنِي ينُ مادبِي          وا بِقُريلُ هصفَي  

ابتكَالك قيفرو     الَحا سينيف الد سلَي  

   ابعالوا بالصبالَ ت    بِجِد لْمو العفَاطْلُب  

وجمروء البحر ليست هي ، فاعالتن فاعالتن :ثنتني مهافاملتأمل يف األبيات جيدها مبنية على تفعيلتني إ
الشاعر يف موسيقاه على  يقتصد ، وإنماطفال اليت تترجم يف قلة الفاظهشعر األالصورة الوحيدة ملوسيقى 

  3:القائلة )سليمان العيسى(ثل بقصيدة األطفال املوجه هلم هذا الشعر،  ومن سنحسب 

  أَلف باٌء      تاٌء ثَاٌء    

  هيا نقْراء       ياهيفَاُء 

  أَلـف         أبتي  

ـَاٌء       بلَدي    بـ
                                                           

 .109- 108، صم2009، 1الربعي بن سالمة، دار مداد، قسنظينة، ط: طفال يف اجلزائر والعامل العريبدب األأمن : 1
 .76، ص)مرجع سابق(، عائدة بو منجل: طفال يف اجلزائرشعر األ: 2
 .110، ص)مرجع سابق(، الربعي بن سالمة :اجلزائر والعامل العريبمن أدب األطفال يف : 3
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  يلَدب نِيأب     يدبِي يدبِي  

  تاٌء             تعدو  

  دعحوِي           ون  

  قُلْت ماذَا        يأتي بعد؟

ـَاٌء        ثَورةُ   ثــ

ده يف موقف ، فتارة جتخفيفة، ومل يلتزم بتفعيلة حمدد بتفعيالت التزمالشاعر قد  نَّيالحظ  الباحث أ
الصغري، ومما سبق  ؛ من أجل سهولة التغين  ا من طرف هذاة أخرى يف موقف حذف وهذا كلهوتار، زيادة

هو الذي يكتبه الشعراء الراشدون إىل و ،يقاع ممتازكالم موزون مقفى ذو إ: ميكن القول بأن شعر األطفال هو
األنشودة اليت : ما له ثالثة أشكال يف اجلزائر هينوإ ؛وشعر األطفال ليس له صورة واحدة القارئ الصغري،

اموعة (لق عليهم اسم ط، والذين يهم قواسم مشتركةطفال الذين جتمع بينتؤدى مجاعة من طرف األ
  ).الصوتية

ويكثرون تردادها هلذا هم حيبوا ؛ حساس وعواطف الطفل، وإغنية الشعبية اليت تعكس رغباتواأل 
، وهلا تسميات عديدة، مهودة الشعرية، وثالث شكل هو األالقائل-  الغالبيف–ها جمهولة نولكن ما مييزها أ

فق وهي ز ركبتيها بر ،وتقوم بترديدها عليه، م الطفل يف حجرها؛ حبيث تضع األاألطفالومي تنوتستعمل يف 
  .باء؛ هلذا قل تردادها عند األحىت ينامو كتفيه ، وبيدها تربت على ظهره أمتناهي

 و والتعليمية، سرية والطبيعية، واألعديدة منها الدينية والوطنيةطفال موضوعات يتناول شعر األ
 ؛ وذلك ألناللغة الشعرية اليت ختتلف حسب املوضوع املتناول :مجاهلا يفصائص فنية ميكن إكما له خ،فيهية التر

والبساطة ، على مستوى اجلمل رِصوالتركيب اللغوي الذي متيز بالق، ومعجمه اخلاص به، ألفاظهلكل موضوع 
  .لفهم واالستيعابليسهل عليه ا ؛ءم مع مدارك الطفلد عن كل تعقيد حىت يتالواالبتعا

ن ، شأا يف ذلك شألم بأنها ضرورة ملحة يف الشعرالصور الشعرية اليت نع؛ ومن اخلصائص كذلك
بالقلة يف الكمية اليت يتحكم ا الشاعر حتكما مبين على  :طفالاملوسيقى اليت متيزت يف شعر األوكذا  ،اخليال
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، وأحيانا يقتصد يف ذا كان الطفل قد كرب قليالًالتفعيلة إ، الذي يريد خماطبته فأحيانا يزيد من سب سن الطفلح
  .ذا كان اخلطاب الشعري موجه لطفل صغري وهكذا دواليكالتفعيلة إ



 

 

    

  

  

 شعر األطفال عند حممد العيد آل خليفة

  

       وموضوعات العيد، عن حياة حممد  نبذة: املبحث األول   

  .شعر األطفال عنده   

 .البناء الفين لقصيدة أنشودة الوليد: املبحث الثاين   



 خليفة آل العيد حممد عند األطفال شعر                                           الثاين لفصلا
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ومنهم من ينتظر  ،فمنهم من قضى حنبه ، هلا رجال صدقوا اهللا ما عاهدوااجلزائر واحدة من الدول اليت
تاجهم بفضل إن ؛منقوشة بوشم ذهيب على كل قلب ،مساؤهم خالدة يف الذاكرةرجال بقيت أ وما بدلوا تبديالً،

ت به على ما جاد طالعواال ،ىن من خالله للخلف التعرففيتس ؛األجيال بنيالذي يربط  ،واألديبالعلمي 
من أجل اخلروج بسفينة اجلزائر   اإلبداعوبذلك يتواصل ؛ وقف السابقونقرائح السلف حىت ينطلقوا من حيث ت

حممد  :والعطرة سريم نذكر ،ة ذكراهموالعبق ،واجلبارة جهودهم ،همأمساؤومن هؤالء العمالقة  ،مانألا برإىل 
   . خليفة آلالعيد 

  :األطفال عنده  روموضوعات شع ،نبذة عن حممد العيد :املبحث األول

  :نبذة عن حياة الشاعر حممد العيد -أوالً

 األولمن مجادى  27خليفة تنسم عبق احلياة يوم  آلهو حممد العيد  :مولده ونسبه  - أ
ىل قبيلة احملاميد وهو ينحدر من أسرة عربية تنتسب إ ،م بعني البيضاء1904وت سنة أ 28ل ه املوافق 1323

       ت باجلنوب وبالضبط ىل اجلزائر واستوطنوانتقلت يف الفترة العثمانية إ ، قطنت ليبيا يف الفترة الفاطميةاليت
يف لك وكان ذ ،اكتراألشيخ قبيلة احملاميد على  انقالب :ن سبب هذه اهلجرة هوويقال إ ،وادي سوف"يف 

اجلزائري الذي مل ن حط م الرحال يف اجلنوب إىل أ ،ببأرض طرابلس الغر 19ول من القرن النصف األ
ت طار رحلة من رحاليف إ ،البيضاء بالشرق اجلزائريعني  إىلانتقلوا  أن لبثواما  ألم ؛يطل بقاؤهم فيه

  .املألوفةوالصيف  ،الشتاء

 ،فترعرع يف ذلك اجلو املفعم بالتقىب صويف صاحل متدينة حتت رعاية أ أسرة أحضانيف ولد الشاعر  
 واإلميان، الفاضلة واألخالق، عميق املتوارث للعقيدة اإلسالميةة باحلب الوتشبعت نفسه الفاضل، والعفة والورع
  .1والوطن اإلسالمالشديد بعزة 

   
                                                           

، 1ط: القاسم سعد اهللا، الدار العربية للكتاب املؤسسة الوطنية للكتاب أبو: خليفة آلشاعر اجلزائر حممد العيد  :ينظر: 1
، م07/04/2013خليفة الشاعر اجلزائري، رحيل حمي الدين،  آلترمجة حممد العيد : ومنتدى الفصيح.90، صم1984

 .2 -1ص، 16:33
www.alfaseeh.com 

http://www.alfaseeh.com
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 :مشارب ثقافته   - ب

اليت زللت الدرب لباقي  ،وىلخليفة أول منبع ارتشف منه رشفاته األ آلالشاعر حممد العيد  أسرةتعد 
املدرسة التابعة ىل إ انتقلمث  ،السامية واألخالقحب الوطن والعقيدة : ـفغرست فيه الكثري من القيم ك، املنابع

يخ الكامل بن الشالشيخ حممد  (و ،)محد بن ناجيأ(حيث بدأ يتلقى تعليمه األول على يد الشيخ  ،لعني البيضاء
   .ن يف سن الرابعة عشرحيث متكن من حفظ القرآ ،)املكي

ويف عام  ،نية واللغويةواملنطق وغريها من العلوم الدي ،وذلك لدراسة التوحيد والفقه والنح مث توجه بعد
اجلزائر إىل عاد  1923ويف سنة  امع الزيتونة واملدرسة اخللدونية،ىل جوانتسب إ، سافر إىل تونس 1921

احلساب  :منهااخذ عنهم الكثري من العلوم لشيوخ الذين بالعديد من ا اتصالمع ذلك بقي على  ،ألسباب معينة
فقد تقلد مناصب  ؛طراف اليت كان يتميز الثقافة الشاعر املترامية األ ونظراً ،1والفلك والتفسري والبالغة

عية العلماء مليلة وعضو يف مج عني مام مبسجد يفوكذا إ ،مهنة التدريس يف مدارس خمتلفة :عديدة منها
شارك يف النهضة الصحافية و، ب التابعة للجمعيةادمنصب نائب رئيس جلنة األ واحتل ،املسلمني اجلزائريني

إضافة إىل العضو الثاين يف إصدار وحترير  ،واحملررة جلريدة صدى الصحراءوعضو يف اهليئة املؤسسة  ،ببسكرة
  .2اخل...صالح جريدة اإل

اة ل خليفة شاعر الشباب واجلزائر الفتكان حممد العيد آ« ):يفصاحل اخلر(الشاعر يقول  مكانةوعن  
، كم واملثل يف ذروة النضج الشعريوشاعر احل، الثالثيناتفريقي والعروبة يف وشاعر الشمال اإل، العشريناتيف 

وصاف يف كل تلك املراحل وهي ميزة جامع تلك األبعنيات وما تالها هو واملقاسات الوطنية يف االرواملعانات 
فقها ورفقته طيلة مخس وسبعني را، له عاش هلا وعاشت بأخالقياتوالتزامه ، يف وفائه ملبادئ) حممد العيد(

 3»1979ق احلياة سنة قه حىت فارومل تفار، سنة

  

                                                           
اجلزائر،  -حتليلية حلياته، حممد بن مسية، ديوان املطبوعات اجلامعية، بن عكنوندراسة : خليفة آلحممد العيد  :ينظر: 1

 .13-9، ص م1992
  .13الرجع نفسه، ص :ينظر: 2
 .17، صم 2007صاحل احلريف، وزارة الثقافة، اجلزائر، : خليفة آلحممد العيد : 3
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  :آثاره  -ج

خيلف ما يتهالك  ومل، راضية مرضيةىل را رتقت النفس املطمئنة إاف ،علىبالرفيق األالتحق الشاعر 
ورائحة عبقة كلما  ،مساع صدى يتردد حني تذكر اجلزائره يف األاخلد ذكر اولكن ترك إبداع ،عليه أهل الدنيا

وهذا  ،مني اجلزائرينيعالم مجعية العلماء املسلووشم بارز كلما ذُكر أ ،نفكعانق أاجلزائر ت أزقةجتولت يف 
  :بداع يتمثل يفاإل

  :ىل اثين عشر حمورا هي شعر ضخم قسمه املشرفون على مجعه إديوان  - 1

  اتات وقوميسالميإ 2دبيات وفلسفيات               أ 1

  ات وسياسي اجتماعيات 4ات            ات وحكميخالقيأ 3

  ات خوانياإل 6             اللزوميات              5

  املراثي  8                  الثوريات             7

  املتفرقات  10              الذكريات               9

                     1ناشيداأل 12                األلغاز               11

يشكل موضوع ديوان  12ور من ن كل حمأل؛ )امللك مرتاض بدع(وهو تقسيم غري سليم كما يرى 
 ،وهو مقدار ضخم جداًلتحصلنا على عشر دواوين  ،لتقسيم املعاصر لنصوص الشعرل أخضعناهذا كامل إ

   2.ومخسني قصيدة وأربعوالديوان يضم مائتني 

 .رواية اهلدايه بعد الغواية ،خالقيةإمالءات علمية وأ - 2
  3.والدأرجوزة قواعد اإلرشاد يف تربية األ - 3

                                                           
 .140، صم 2007عبد امللك مرتاص، دار هومة، اجلزائر،  :معجم الشعراء اجلزائريني يف القرن العشرين: ينظر:1
 .141-140، ص املرجع نفسه :ينظر: 2
 .271، صم1997، 1محد دوغان، طأ: -دراسة–دب احلديث األ:ينظر : 3
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ليغرس فيهم الروح ؛ لتالميذ املدارسني نظمها الشاعر وهي يف فصل) بالل بن رباح(مسرحية  - 4
  1.م1938باجلزائر سنة وطبعت  ،على بلواه يوتعزية للشعب اجلزائر ،الدينية

وحي الثورة ( م بعنوان1964الشاعر اجلزائري حىت عام حال  فيهاملحمة شعرية يصور  - 5
ألف بيت فتكون  وكان ينوي أن تبلغ ،نظمها بعد االستقالل بيت 424يف تقع هذه امللحمة  )واالستقالل

  .2لفية اجلزائرأ
مقتبسة من اإلسبانية كتبها نثراً، وبالعربية الفصحى يف قالب " القصر شبح"مسرحية بعنوان  - 6

ليفة يف اجلمهور خطيبا قبل ل خالعيد آ وقد قام حممد ،م 1936دا فرقة من التالميذ سنة إسالمي حبت أ
 .3عرضها

بفضل هذا الزخم اهلائل من الكتب  ؛ديباملكتبة الوطنية بزاد أا يكون الشاعر حممد العيد قد أثرى وذ
ليبقى امسه  ؛عات، واليت تكرر ذكراه كلما تصفحت األجيال هذه اإلبديت بقيت شاهدة على عطائه املدرارلا

  .والتقدير والعرفان، متناناإل منقوشا يف ذاكرا مباء

  :لألطفالموضوعات شعره املوجه  - ثانياً

خفوت لباقي  القارئ الحظبينما ي ،فة يف موضوعني بشكل الفت لألنظارالعيد آل خلينظم حممد 
الوطن والدين  :وهذان املوضوعان مها ،رحى ومنهما تتفرع باقي املوضوعاتقطبا ال ألما ؛املوضوعات وذلك
جيال والوطنية يف األيخ القيم الدينية بغية ترس ؛سالميةوالكشافات اإل ،طفال املدارسما أخماطبا من خالهل

  .شاء اهللاإن  يهمافوسوف يايت احلديث ، الصاعدة

  :املوضوعات الدينية-1

زويد الطفل وتربيته على القيم يعترب الشعر من الوسائل املهمة اليت تساهم يف ت«: تقول عائده بومنجل
ولد النبوي ختذ من املإه وتارخيه وشخصياته فمحمد العيد آل خليفة ه باركان ديناء وتعريفحسالمية السماإل

ن يفد حاول فيها أ ،"انشودة الوليد"نوان طفال املدارس العربية حتت عالشريف مناسبة لنظم أنشودة وجهها أل
                                                           

 .14، ص) ابقسرجع م(  حممد بن مسينة،: دراسة حتليلية حلياته ل خليفةحممد العيد آ: ينظر: 1
  .16- 15ص م،1989محد دوغان، املؤسسة، الوطنية للكتاب، اجلزائر، أ: يات من األدب اجلزائري املعاصرشخص:ينظر : 2
 .130، صم2007، 1حممد الصاحل رمضان، دار احلضارة، اجلزائر، ط: شخصيات ثقافية: ينظر: 3
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هلا وحيث الطفل من خال ،للحرب فيها ال خيرق اوقائد ،توحاتالرسول صلى اهللا عليه وسلم للطفل بطال للف
   1.»...اال يقتدي بهن يتخذه مثوأ ،على ضرورة حبه لرسوله ودينه

املدارس  لتالميذوقدمه خصيصا  ،ليت طبعت يف كتاب خاص صغري احلجمنشودة الوليد من القصائد اأ
   2 : يقول فيها 1938العربية سنة 

اتعلَّ مبحمدق               وخبلَّاختَ لقهق   

وعنِلى البنِي جميهِعم        أَيف ح هبفَتوق   

ي الفَِسفْنتةُي دماًائ          من حبه تتحرق   

ووانِجحي مهتةٌاج           ومدامعي تتقْررق   

ية والتمسك به بطريقة مغر ،الشاعر يطرح فكرة حب الرسول نَّظ أمل يف القصيدة يالحاملتأ نَّإ  
لة جاهزة بطل خارق ثمم ،يقدمها يف شخصية الرسولوالشاعر  ،الذي يبحث يف سنه هذه عن القدوة ،للطفل

إضافة إىل ، الربيئةة واملالمح يف شخصيته البسيط، حىت يغرس هذه الصفات ،وهو ما يبحث عنه الطفل ،ال يهزم
هوعبارة عن نشيد نساء اجلزائر و : خرى متس املوضوع الديين ومنهافقد نظم الشاعر قصائد أ ،نشودة الوليدأ

  .لغنةا ونشيدة حلو ،، وكذلك نشيدة اإلخواناجلزائر فتياتىل ديها إنصائح يس

  :املوضوعات الوطنية -2

يف  لينفخوا ؛وما ضيها طفال مل يهملوا تاريخ اجلزائركجميع الشعراء الذين اهتموا باأل حممد العيد نَّإ
 ،ليه وحب تصويرهإ، وانتصارات واحلنني أجمادوالكربياء حىت يعيدوا ما سلف من  ،نفةاألجيال الصاعدة األ

وحمور الشخصيات الوطنية  ،وحمور الكشافة الوطنية ،العلم الوطين :ىل حماور هيوميكن تقسيم شعره الوطين إ
 .3التارخيية

                                                           
 .37ص ،)ابقسرجع م(بو منجل،  عائدة: -دراسة–يف اجلزائر  األطفالشعر : 1
 .72، صم2010حممد العيد علي بن خليفة، دار اهلدى عني مليلة، اجلزائر، : ديوان حممد العيد آل خليفة : 2
  .37-36ص، )رجع سابق م(العيد جلويل، : - دراسة-زائرطفال يف اجلألالشعري املوجه ل النص: ينظر: 3
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  : حمور العلم الوطين -1  

  1:اجلزائر ومما قاله فيها معلَل عنوان وله يف هذا احملور قصيدة حتم

لَعاجلزائرِ م يا رفيع أ            نْأالشرِشف ورِفْرف زي اَألاهانْلو   

ي رِفلَحة ملُ نؤٍلُؤ وزبرجد              موشالَهِة بِيلالْ كمري انِج  

  ان عجا الشنودنج عِالَى قلَعو         الَعلْخ لاموالش اتاراالد قوفَ

تشء والكَوواكال معا ب تألم لئا        ولَعورِقُى الص تتيه قْوالعبان   

  :حمور الكشافة الوطنية  -2

 تتغىن باألجماد ناشيد اليتفألف األ ؛يغب عن ذهن الشاعر حممد العيد التنظيم الكشفي وخرجاته مل نّإ
صالح فنظم مجاعة اإللكونه من  ؛وهذا ليس بالغريب عنه ،فضلويب مبستقبل أ ،سالم والعروبةباإلشيد وت
شافات هذه الكولكن  ،ورمبا هناك غريها ،ونشيد كشافة الصباح ،قبالونشيد كشافة اإل ،شيد كشافة الرجاءن

  2.األناشيدورد بعض املقاطع من هذه وسوف ن ،هي اليت وردت يف ديوانه

 :قبالنشيد كشافة اإل  - أ

 ،م1937/ه 1356على صفحات جملة الشهاب يف اجلزء الثالث من سنة  ،ول مرةلقد رأت النور أل
  :3فيها ومما جاء

فْنديبِ كوحِالر والبدن         يوا مطاَأل نشالْب   

                                                           
  .442، صم2010علي خليفة، موفم للنشر، اجلزائر، ديوان حممد العيد حممد : شعراء اجلزائر: 1
 .7ص ،)ابقسرجع م(رمية سياري، : السائحي األخضرعند حممد  األطفالشعر  :ينظر: 2
  . 570، ص)ابقسصدر م(،  خليفةحممد العيد بن حممد علي : خليفة آلديوان حممد العيد  : 3
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   الْطَبك اَألاتمح         نِلَوالع رِيف الس نحنفَ

ونحأَ نْإ نعرض الزمكَ         نقْاِإل ةَافَشالْب   

نحن السخالْكَ ونَيطَمر         الغاألكَ زنوار   

 :نشيد كشافة الصباح   - ب

ومما جاء  1937الرابع عشر من سنة الد ضمن  ،ولالنشيد يف جملة الشهاب اجلزء األ لقد نشر هذا
  :1فيها

نحكَ نةُافَش الصلىباح ا               نحن صابية الشباملُ ابلىع   

ياحاً لنا اغربهالَّ قبلُ                 ى تولَّ ا ص ؟هال َّ تعود من بعد       

يالشرق باحاًا ص نالَحا           وغَ لنا مزا الغفقَأ ربه واستاحا ب  

 عد كما كنت مغناًم ومارومفازاً لنا وأ             احالوظ ناًم  

  :نشيد كشافة الرجاء -ج

ية من والثان ،وىلوالد الثاين عشر يف مجادى األ ،يف جملة الشهاب يف اجلزء السادس نشر هذا النشيد
  :2ء فيهاومما جا ،م1936وت وسبتمرب من سنة ه املوافق ل أ1355سنة 

خضناك لْلمجد وماِء                    ِءالَالعهِي على السيت ياأرض   

  ادلَالبِ ةُابوج نحنو                        ِءاجالر ةُافَشكَ نحنفَ

  انددتا اعنخيارِتا بِا                        إنندمتا اعنبى رلَا عنإ

                                                           
  .571، صالسابق املصدر:  1
  .567، صنفسهاملصدر  :2
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    ادسي اس الَالن ديسا                    وندس لُبقَ اسِى النلَا عنإ

 ،قبالكنشيد اإل ها كلها تتغىن بالوطن سواء كان صرحياًنأ؛ على هذه األناشيد الباحث  هما يالحظ
حظ ،كما يالمالةاملتشبعة بالوطنية حىت الثُ ،يعكس شخصية الشاعر وهذا؛ أو مضمنا كنشيد الصباح ،والرجاء

ت به هذه الة يف فترة الدور الفعال الذي قامربز وهذا ي ؛ا قد نشرت يف جملة الشهابهناشيد مجيعهذه األ نَّأ
  .ليت متتعت اوالسلطة ا ،ما

  :حمور الشخصيات الوطنية والتارخيية -3

ة م، إثر زيار 1965واليت نظمت سنة " نشيد عقبة"محلت عنوان  لشاعر يف هذا احملور أنشودةل
يليق  استقبلوه استقباالًمبقدمة و األهايل فاحتفل ،وبالتحديد  مسجد الفاتح اإلسالمي ،الشاعر قرية سيدي عقبة

  1:يقول فيها ألبنائهم األنشودةهذه  إهدائهبواسطة  ،ةمن هذه احلفاو يرد هلم بعضاً به فأراد أن

ا أَيرض قْعياة بلَمس                 من الشورِر اغْونيم  

  هلَضفَاملُه اردو                     مِلساملُ رضفَأَنت أ

لَبغيف الْ تمجالْ دمدكُى                 ونت لَطْمالْ عدى   ه  

وصنت ديأَ نحماد                       من الياُ دلة لَّملض  

جاءت ها نأ الَّإ ،"بالل بن رباح"شخصية ) آل خليفةحممد العيد (اليت تناوهلا الشاعر ومن الشخصيات 
كعقبة:من الشخصيات املعروفة يف التاريخت العديد نمتض ،مت شعراًا نظيف قالب مسرحي متثيلي حوارا، 

كتبت يف قالب ها نرغم أ ؛من املوضوع الباحث ها مسرحية قد استبعدهانأل ونظراً ،وغريهم...الوليد  ،ميةأ
بعنوان نشيد  وأخرى ،نشيد مدرسيوطين هو قصيدة بعنوان للموضوع ال ضافي أنومما ميكن  ،شعري
حياول بث  األناشيدوالشاعر يف هذه  ،اليت هي عبارة عن سؤال وجواب ؛وثالثة بعنوان رجاء ،الشباب
  .جل نيل االستقالل واحلريةمن أ؛ ، والثبات يف نفوس الناشئةاحلماس

                                                           
  . 578ص ،املصدر السابق: ينظر: 1
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  .نشودة الوليدالبناء الفين أل: املبحث الثاين   

  1:منت أنشودة الوليد  

   لقه أختلَّقوخب           بـمحمد أتعلَّق  

  ه أتفوقهم       يف حبوعلى البنني مجيع  

  ه تتحرقة دائماً        من حبنفسي الفتي  

  عي تترقرقوجوانِحي مهتاجةٌ         ومدام  

  ختار يل وتنسقبِ اليت        تلُعمايل ول!  

  ودينه يب أليق إن التعلق بالرسو          لِ 

 أنا مسلم أهوى اهلدى    بسواه ال أحتقَّق  

 طَقه أمتَند أرتدي        وحببخبالل امح  

 رِه يتألَّقيف مثل هذا الشهر ال     ح كبد  

 طلقم بالبشائر توا           لاليوم ألسنة الع  

 قنلَء العيون وروارة        مفعلى الوجود نض  

ال يوم قسول وأشرفيه من       يوم الر اشرف  

واظر يرمقأهال بشهر بالقلو          بِ وبالن  

إليك من     حر اهلوى أتشوق أنا منذ غبت  

                                                           
 .168 -166، ص) مصدر سابق(  حممد العيد بن حممد علي خليفة،: ةديوان حممد العيد ال خليف :1
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نشقمنك وي متشف النيب حممد            يرع  

ده أتوثَّقفيه ولن أزا           ل بعه مازلت  

  ـه اهلاديات وتعنق يا خري من تعنى إلـيـ        

قاخلالدين وأمس ى ذكريا         تذكراك امس  

قبأنا أسرع الفتيان يف        ما ترتضيه وأس  

عزو الفيلقازي بأمـ       ـرِك يوم يك الغيدنج  

ققَسما بربك إنين          من غريِه ال افْر  

  لقإين على البيضاء معـ       تدلِ اخلُطا ال أز

 لَى اجلحيم وأشنقها ولو        أصال أنثين عن  

محقالقلوب وي بيا         ر هي ملةٌ ميحي  

رزقي والعقل منها بالعلو        مِ وباملعارف  

 نفقي يف هدى     فيه النفائس تأنفقت وقت  

الروح ما أتذوق أتذوق القرآن قو         ت  

 لُو الكتابأتقصدم قاً     إِن الكتابدصم  

قمى العلوم وأعتمنه يف     ش رمأع ال سفْر  

  لم ال أزاول درسه        وأنا اللبيب اَألحذَق؟

قجنوده ال خيْر ـ     فيا قائداً يف احلرب ص  
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قدطَّ اخلَنخ ك يومفَا     عيل أسوة بك يف د  

غحب باَألحزاب توالصواملدينةُ حتدق ىـ     ز  

فقمن السماء وتر باملُدو          د رفدت مازلت  

قزمم ويعهم مجهـ          زي حىت رأيت القوم  

 قر وعكبيـ         ـع على ربأنداء الر يا شعب  

قبنافُها والزأكْن          به فَتحالت نسوالس  

  يها تنمـ             ـى حرةً وتنمقأنا زهرةٌ ف

رشقالعدو وي ا            صدر ىرمةٌ يعبأنا ن  

ـمشقلَاعك يتوِي ابمن       ين يف وجه أنا صارم  

  !يف سواك ألحمق) اندما      جك(إن الذي يبغي 

قطَوسول مالر بشا        رات ي شعبال مينح  

 وبقعده ال تبو اقاً فأنـ           ـتإِيب ال ختش  

سلقتلى تيف درج املعا       رِف والع ال زلت  

فَّقوم إنَّ احلنيف      احلنيف فال ختف تأَن  

  :املضمون العام للقصيدة -1

التجمل بتأكيد حب الرسول صلى اهللا عليه وسلم، وشدة التعلق ديه و األنشودة استهل الشاعر 
 ، خياطب نفسه بلسان طفل انطقه فيها مبا ميور يف وجدانه،ستخدم يف ذلك ضمري املتكلم املفردبأخالقه، وهو ي
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غشى العامل  وتوضيح ما ،ميالد الرسول صلى اهللا عليه وسلممث أعقب ذلك ببيان فضل، وبركة يوم وشهر 
وسناء، مث عاد من جديد ليؤكد بأنه سيكون ، وابتهاج وما عال الوجود من نضارة قاطبة إثر ذلك من بشر

  .أسرع إىل التمسك مبا يرضي رسول اهللا، وأنه سيكون جنديه الغازي بأمره

، والوطن، وهو ذا يوجه الناشئة توجيها غري مباشر بأنْ يعدواْ أنفسهم للجهاد دفاعا عن العقيدة 
، املشوبة حبب الرسول وإتباع هديه اعر عاطفته الصادقة، وتذهب بالشوحتقيقا ملا تعلِّق عليهم األمة من أمال

ستطيع أية قوة أن تنال من ، وثبات شعبه على العقيدة اليت لن تام أسلوب القسم تأكيدا على ثباتهاستخد إىل
، ليقف وقفة أخرى يغذي فيها العقل مث بعد ذلك ينتقل الشاعر ، ولو ذرة وتزحزحه عن جها،إميانه

، فالشاعر عمد إىل رسم صورة من صور اجلهاد رية الرسول العطرة من عرب ومواقفر به سوالوجدان مبا تزخ
، فيما يساعد األمة على اخلروج من حياة الرسول صلى اهللا عليه وسلم؛ يبتغي منه أن تقتدي به الناشئة يف

  . 1حمنتها

 :مكانة األنشودة -2

 ،للناشئه، تدي ا يف ظلمات اجلور، وسياج اجلهلاسبة املولد النبوي هدية أُلفَت هذه األنشودة مبن
، أهداها لتالميذ املدارس ي فرصه االستدمار على الشعب اجلزائري، كمشكاة نور تضاء ا الدروبالذ

لت حظا وافرا من إعجاب ، ويسر التعبري نااً لنبل مقصد الشاعر، وصدق الشعور، ومسو املعىنونظر العربية،
حياء لذكرى ، اليت تقام إاحلفالت ذلك اإلعجاب يف تلحينها واملثابرة على إنشادها يف ، وقد ترجماألمة ا

إخوانه من  ، ومبثيالا أن يساهم بفاعلية إىل جانباملولد النبوي الشريف، وقد متكن الشاعر ذه األنشودة
  .2، واحلضارية يف إحياء هذه السنة احلسنةشعراء احلركة الوطنية

 :نشودةحتليل األ -3

من زاوية املعجم : ايا وهي، أو زوشودة الوليد من ناحية أربع أقطابالبناء الفين ألن سنتناول فيه
  ، وهذا هو التفصيلاإليقاع أومن زاوية املوسيقى  وأخرياًاللغوي، والصورة الشعرية، ، والتركيب الشعري

                                                           
، ني داي اجلزائتاريخ وحضارة، القصائد املولودية يف شعر حممد العيد آل خليفة، حممد مربوس، حس: البصائر: ينظر: 1

  .8-7، صم2013ماي  05افريل  29/هـ1434الثانية، مجادي  24-18، االثنني 6العدد
  . 8ص ،نفسهاملرجع  :ظرين: 2
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 :املعجم الشعري -1

سن الطفل، وتالؤمه ومداركه عليه الشاعر و اعتمدمدى تناسب املعجم الذي  من خاللهنتناول س
املعجم الشعري حملمد العيد تنوع تبعا للمحطات اليت وقف  إن، اةتوخاملالرسالة  إيصالعلى  ، وقدرتههوفهم

يسهل على الطفل فهمه مناسب لقدرته ، مألوفعندها، وقد تفاوتت املفردات اليت استعملها بني ما هو بسيط 
رق، « : ميس مثلوالبحث يف القوا ،راالستفسا إىلالطفل يف فهمه  أما هو صعب يلجوالذكائية، و اإلدراكية

مدعاة وحافز للطفل على  ألا؛ جيابيةإ، واحسبها خطوة كان سنه صغري جداً إذاخاصة ، »...فرق، توبقأ
  .التعبريي أدائهوحتسني ، رصيده اللغوي إلثراء؛ البحث

، ، تارة بامسه وتارة بالرسولمرة منأكثرفقد تكرر ذكره » مولد النيب « يس هو ئاملوضوع الر أنومبا 
يوضحها الباحث من معجم  أكثرضمت  واألنشودة بالضمري املضمر الذي يعود عليه،و وثالثة بـ النيب 

  : كاآليت

ة، ، املديناخلندق، األحزابحممد، الصحب، «املعجم الديين الذي يتناسب واملوضوع احملوري مثل 
يدل على متسك الشاعر بالعقيدة  وهو ما» ...الدين، اجلحيم، الكتاب، احلنيف ،أتلون، الرسول، ءاامللة، القر
  .ا واخلروج منها بالعرب والعظات اماإلملاليت يريد من الناشئة  اإلسالمية

والنماء واخلري وهي حتمل داللة اخلصب » ...ر، الربيع، النبعهبق، الزنالسوسن، الز« : معجم الطبيعة
غد  االستشراف إىلحتمل معاين  اًألفاظاليت يعلقها الشاعر على هذه الناشئة جنده وظف  لآلمال واجلمال، ونظراً

  .»الربيع، السوسن، البيضاء« : من ذلك أفضل ستقبلواحللم مب ،جديد

 وأراد؛ »...اإلدماجاحلرب، الصارم، اجلندي، الفيلق، الغازي، قائد، «  :كذلك معجم احلربجند  
احلسنة،  األسوة، وما قام به الرسول القائد البطل راليت تعشها اجلزائ لالشاعر من ورائه املطابقة بني احلا

   .بأمتهلنهوض ل األعلىوالقدوة واملثال 

وهو يدل على مدى تعلق الشاعر بالرسول، ويقابله  »...أتشوق، تتحرق، تترقرق،  «معجم احملبة 
  . و هو يدل على مدى املقت الذي يشعر به جتاه املستدمر »...أمحق، مطوق،ميشق، حيرق  «معجم العداوة 
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بسيط سهل التناول ، لشعري للشاعر جاء مناسبا للموضوعاملعجم ا إن األخريميكن القول يف 
البحث على  ه، ولكن اهلدف منها هو محلى الطفلاليت قد تبدوا مستغلقة عل األلفاظستيعاب، رغم وجود واال

  .والتعلم

 : التركيب اللغوي -2

لق ع وإالَّعاين، امل إىليسهل على هذا الطفل الوصول  ىت؛ حاألطفالبساطة التراكيب مسة متيز شعر  إن
قة عال والتركيب اللغوي له، له إيصاهلاعمق الرسالة املراد  إىليف وجه وصوله  وعائقاً حاجزاً له لَثَّوم يف املبىن

؛ فكلما طال الوزن كانت التراكيب معقدة، وكلما قلل اًمعقد أو اًبسيط إما، الذي حيددهوثيقة بالوزن فهو 
  .الشاعر واقتصد كانت بسيطة هلذا جند حممد العيد قد نظم على جمزوء البحر، ومل ينظم على تامه

 اخلطاب فقد غلب عليه اخلربي التلقيين التقريري املباشر، لغرض الوصف واإلخبار مثل سلوبأ أما
  :قوله

   قبتيان يف    ما ترتضيه وأَسأنا أسرع الف  

  لَقزو الفَيغك الغازي بأمـ    ـرك يوم ييدنج  

خرى ، واألار من األسلوب اخلربي يسبب الرتابة و امللل، فقد عمد الشاعر بني الفينةوملا كان اإلكث  
) ، يا شعبيا قائدا، يا خري من: (النداء يف قوله: ؛ يلطف به جو حديثه من ذلكإىل كسره باألسلوب اإلنشائي

  ملا ال أزاول درسه    وأنا اللبيب األحذَق؟:    والغرض منه لفت االنتباه واالستفهام يف قوله

ال : (يف قوله والنهيجابة، ؛ ألنه عامل باإلال ينتظر إجابة على استفهامهأي  ؛وغرضه جتاهل العارف  
، فقد ورد يب، أما اإلنشائي غري الطل، هذا بالنسبة لإلنشائي الطليب...)ختشمحي، اليوم، ال أنثين، السفر، الين
  !ختتار يل وتنسق          مايل وللعب اليت   :   يف صيغة التعجب يف قوله

  !يف سواك ألمحق) اندما     جك(إن الذي يبغي :  ويف قوله             

  : يف قولهوالغرض منه االستنكار والتحقري، والقسم    
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  قسما بربك إنين               من غريه ال افرق                     

، أما اجلمل فجاءت متنوعة اد عنها،، وعدم احليأكيد على التمسك دي سنة النيبوالغرض منه الت  
وهي األكثر كما جاءت معظمها يف  ،، والفعلية الدالة على احلركةية الدالة على الثبات والصريورةبني اإلمس

عر من ، وقد أراد الشا.)..، تترقرقأتعلق، أتفوق، أختلق، أحتقق: ( فتوح على املستقبل مثلالزمن احلاضر امل
  .واقع احلالة الراهنة للجزائر، واخلروج حبل مناسب دينيا ووطنياخالهلا أن تتأمل الناشئة 

الدال على ...) ق، أليأسرع، اسبق: (، مثل)افعل(غة ، ل على صيكما أكثر من استعمال اسم التفضي  
، وهي تعكس الصورة اليت يريد أن يكون عليها هذا كثرا فيه عن بقية مشاركيه فيها، ومتيز صاحب الصفة

الطفل يف عني الشاعر، ويف األخري يرى الباحث بأن التراكيب اللغوية جاءت يسرية مقتصدة قدر املستطاع 
  . لقارئ الصغري، ويصل إىل املغزى بكل سالسة وانسيابيةلتالءم ذوق هذا ا

  :الصورة الشعرية -3

نحة خفيفة هي وسيلة ألداء املعىن والتعبري عن احلقائق واملشاعر، يضفي عليها الشاعر من اخليال أج
لطفل ، فاا هي جعل املعاين اردة حمسوسة؛ إليقاظ العواطف ووظيفتهليبسط املعاين اردة، وهي وسيلة هامة

، والشاعر حممد العيد جعل من واقعهيف هذا العمر يستوعب احملسوس الذي يدركه حبواسه واملستوحاة من 
، وحتسر و أمل يف هذا غ ما يعتمر يف خلده من حب للرسول، ويبلرة وسيلة لنقل ما خيتلج يف فؤادهالصو

حىت  ؛وإدراكه وفهمه ،صور تتالءمخياطبه بلسانه من بداية األنشودة؛ مما أدى إىل سوق الطفل الذي ظل 
  : يستوعبها استيعابا تاما وواعيا ومن تلك الصور ما يلي

، وهو ألصق شيء به وحذف ق الرسول بثوب يرتديه هذا الطفليشبه أخال) محد ارتديخبالل أ(- أ
  .، وهي ارتدي على سبيل االستعارة املكنية به به وأشار إىل الزمة من لوازمهاملش

، وهو ، واستيعاب معانيه وتدبر آياته بشيء له ذوق كالطعامشبه تالوة القرءان) ءانتذوق القرأ(- ب
، وأشار إىل قرينة من قرائنه وهي أتذوق على وهو يف سن النمو وحذف املشبه به ؛أول شيء يبحث عنه الطفل

  .سبيل االستعارة املكنية 
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، والصبح اجلديد املبشر باحلرية لطيبةالفطرة السلمية واألخالق ا ة عنوهي كناي) إين على البيضاء(- ج
  .وهي كناية عن صفة 

طفل ذاته الزهرة والنبعة وهي تشبيهات بليغة حيث أصبح ال) ، أنا صارمأنا زهرة، أنا نبعة(-د
  . ؛  مما يدل على قوة اإلرادةوالصارم

على  ي أشرق فيه بدر جديد، الذلفرح والبشر بقدوم الشهر املبارككناية عن ا) أهال بشهر(- ه
، وتقويته وجعل ارد حمسوس وهي على سبيل املثال ال هذه الصور تساهم يف تأكيد املعىن، وكل البشرية
  .احلصر

، كما ترتبط مبا ا بسيطة ترتبط باملوضوع مباشرة؛ أظه الباحث  على هذه الصور وغريهاوما يالح  
، وإمنا نلمس أا جاءت بطريقة التكلف والتعسفقيد الذي هو وليد يالزم الطفل ال يكاد يفارقه بعيدة عن التع

اليت أثقلت كاهله ، والرسالة استلزمتها املعاين، ومل يطلبها الشاعر لذاا، وإمنا هي وسيلة إليصال املعىن ةانسيابي
، يريد مثالية يف خياله هلا مقاييس خاصةوضرورة تبليغها إىل هذا الطفل الذي يرسم له صورة  ،مدركاً أمهيتها

املعز واملخلد بقوة ، ولبطل اخلارق الذي ال يقهر املؤيداكاا يف الواقع مستنداً إىل شخصية الرسول القائد احم
  .؛ جنوحاً منه للراحة النفسية وتربئة للذمةخفية من اهللا

 :املوسيقى -4

عر األطفال باخلفة لكي تؤثر فيهم، وجتلب انتباههم، وحىت يسهل عليهم احلفظ تتميز موسيقى ش
، وينفرون من اليت قد ال تتالءم مع احلس من اليت توافق ميوهلم ، فاألطفال يتمتعون بأذن ذواقة يتحببونوالتغين

، والشاعر حممد العيد قد أدرك  هذه احلقيقة مييلون إىل اإليقاع قبل املعاين الفطري الذي ميزهم اهللا به فتراهم
ن الطفل  ، حسب سحكم يف الوزن زيادة ونقصاناً علىيت؛ ألن الشاعر هو الذي فاقتصد يف املوسيقى الشعرية

    :د حممد العيد قد نظم على جمزوء الكامل كاآليتهلذا جن ؛الذي خياطبه

ـَـق لَّق  بـمحمد اتـ •  وبـخلـقه اتـخلّ
   0  0      0   0       0   0      0   0 

  متفاعلن    متفاعلن  متفاعلن        متفاعلن 
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ـَا خـيـر من تعنى إِلَـــيـ   • ـَق  ي ـَاديات وتعن  ـه الـه

      0 0  0    0 0  0    0 0   0       0   0  

  متفاعلن     متفاعلن متفاعلن          متفاعلن

ـُحـدق   أَحزاب تغـ  ـوالصحب وال •  زى واملديـنةُ ت
0   0   0   0  0   0    0 0   0      0    0  

  متفاعلن       متفاعلن متفاعلن           متفاعلن 

ـٌـق • ـَخف   إِنَّ  الــحنِيف موفَّ  أنت الـحنيف فلـاَ ت

     0  0  0      0  0      0 0  0     0  0 

  متفاعلن   متفاعلن      متفاعلن       متفاعلن

، والبحر الكامل من ة منظومة على جمزوء البحر الكاملإذا كما هو مبني من التقطيع فإن األنشود
، وهو حبر ينظم عليه أصحاب النفس تتكرر ثالث مرات يف كل شطر) لُنمتفَاْع(البحور السداسية التفعيلة 

، بل ادخل عليه يكتف بذلك فحسب، ومل لصغر سن القارئعر قد جزأه نظراً لكن الشا. الطويل لكثرة أوتاده
) اْعلُنمتفَ(أي تسكني الثاين املتحرك فتتحول التفعيلة من  ؛)اإلضمار(بسيطة أو املنفردة وهو أحد الزحافات ال

  .وهذا جنوح منه إىل ختفيف الوزن حىت يسهل على الطفل اإلنشاد والتغين ؛)متفَاْعلُن(إىل 

جد أن ، فناليت يكون فيها حرف الروي متحرك ، وهيفية املطلقةالشاعر اعتمد على القاكما أن 
، وهي تضمن للطفل الراحة النفسية عن طريق مد الصوت باحلركة من أجل القصيدة انتهت بقاف مضمومة

، يت املوايلعلى االنتقال إىل الب ؛ مما يسمح له بالقدرةذلك بإفراغ تلك الشحنة احلماسية إشباعها فيقوم يف
كما أن انتهاء القصيدة بالقاف، وهو من احلروف اهورة ؛إلظهار شدة التعلق بالرسول صلى اهللا عليه وسلم، 

عل ؛ مما جي)العجز(بالشطر الثاين ) الصدر(ل أي ارتباط الشطر األو ؛إىل اعتماده على األبيات املدورةإضافة 
لتكرار الذي يظهر جلي يف اجلرس املوسيقي احملبب للطفل ا، ومما يزيد من الطفل يصادف صعوبة يف اإلنشاد

  ...).، ربوع ،لق، أختلق، ميحي، ميحقأتع: ( ، وكذا األلفاظ املتشاة يف النطق كاجلناس مثلالقصيدة
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 ،بني رحاب شعر األطفال يف اجلزائر ،ها يف التجولضينادبية اجلميلة اليت قة األحوبعد هذه الفس     
  : ة بالتقييد واملتمثلة يفكننا اخلروج ببعض النتائج اليت حنسبها جديرمي ،ناشيد حممد العيد ال خليفةوأ

االستقالل  اهتمام خاص بعد ه شهدنإال أ ،يف اجلزائر قبل االستقالل وبعدهدب الطفل عرِف أ -1
 .دباء واملبدعنيواألودور النشر  ،الوزارة من طرف

وعلى اخلصوص مجعية  ،صالحيةحضان النهضة اإلل بواكري أدب األطفال كان يف أوظهور أ -2
 .علماء املسلمني

عليها وحجبها عن  ماراالستداليت فرضها  للعزلة ؛نظراً متأخراطفال يف اجلزائر نشأ شعر األ -3
من الدول اشقيقا. 

ايات به جمرد تبليغ غ ديرِوإمنا أُ ،يكن مقصودا لذاته يف بادئ األمر مل طفالور شعر األن ظهإ -4
 .سس وضوابط معينة حتكمههلذا مل تكن له أ ؛تربوية ودينية

 ،والدينية ،الوطنية :هلذا تعددت موضوعاته فمنها ؛الطفل األطفال كل جماالت حياةمشل شعر  -5
 .اخل...ة يهوالترفي ،والتعليمية

مصطفى حممد الغماري، وحممد االخضر  :بدع الكثري من الشعراء يف هذا اال منهمأ -6
 .اخل ...آل خليفة السائحي، وناصر لوحشيين، وحممد العيد 

ساطة وب ،يف سهولة ويسر املعجم الشعري :خبصائص فنية متيزه تتمثلطفال يتميز شعر األ -7
 .، واالقتصاد يف املوسيقىوعدم التكلف يف الصورة الشعريةالتراكيب وبعدها عن التعقيد، 

ميرر من  ،طفالن والوطن حمورين لشعره اخلاص باألمن الديخليفة  ل حممد العيد آ اختذ -8
 .وخاطفة خالهلا باقي املواضيع كربقيات سريعة

 :متيز شعر حممد العيد  خبصائص فنية جتعله يتفرد ا منها -9

 .يف التراكيب والصور عن التعقيد  واالبتعادالبساطة والوضوح  •

 .ح يف الديوانجلها وهذا موضفيها وأل كل قصيدة مناسبة قيلتلاملناسبة ف •

 .طفاليولد نغما موسيقيا إنسيابيا جيذب اليه انتباه األالتكرار الذي  •

 بعض مع بروز ،لفاظ املستغفلةمن األ املعجم الشعري اخلال: الوليدبـــ ةأنشودمتيزت  - 10
املفتوحة اجلمل الفعلية غلبت عليه  ،قيدععلم، وبتركيب لغوي خال من التفاظ حتمل الطفل على البحث للتلاأل
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اقع الطفل وبيئته من و وصف، وبصورة شعرية مناسبة مستوحاةسلوب اخلربي املناسب للواأل ،املستقبلعلى 
 .االكثر مجر وقافية مطلقة مما جعلها أومبوسيقى بنيت على جمزوء الكامل املضم

بقدر اإلمكان يف وضع الالبنات  وإنما حسبنا أننا اسهمنا ،دعي اإلملام باملوضوعألخري ال نويف ا     
 .يف معظم جوانبه ونرجو من اهللا أن نكون قد أصبنا ، تعني العازم يف خوض هذا االاألوىل اليت
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