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 العلمي، البحث هرا إجمام في وفقنا الري جل و عز هللا مدهح

  هلل فالحمد العزيمت و العافيت و الصحت نامأله الري و

 .كثيرا حمدا

آسيا " تاملشسف ةألاسخاذ إلى الخقدًس و الشكس بجزيل هخقدم

على قبىلها إلاشساف على هرا البحث، كما هخقدم " حغليسيت

" سعاد طىيلاذة الدكخىزة "بجزيل الشكس والعسفان إلى ألاسخ

 أسهمذ قيمت معلىماث و جىجيهاث من لنا هخقدم ما كل على

 هخقدم كما املخخلفت، جىاهبها في دزاسدنا مىضىع إثساء في

وإلى كل من  املىقسة، املناقشت لجنت أعضاء إلى الشكس بجزيل

 ساعدها من بعيد أو قسيب.



 

    
 

مقجمة



 مقدمة

 

 
 أ 

األدب أحج  كيعجتعجدت الػسائل كالصخؽ التي تدعى لالىتساـ بالصفل كاإلحاشة بو       
و داخل دائخة األماف العقمي كالشفدي ئجمة كالسعتسجة لالىتساـ بو كإبقاأىع الػسائل السدتخ

حيث يمعب األدب دكرا حاسسا كميسا في تشذئة الصفل بصخؽ تزسغ تشسية قجراتو كمعارفو 
الكتابة إلى فئة األشفاؿ مغ أصعب  عجقتو االبتكارية كاإلنتاجية، كتُ العقمية كتػسيع شا

ػنيا مقيجة بشسط معيغ كأسمػب معيغ ال يخخج عغ نصاؽ الفئة العسخية التي ك ،الكتابات
 يخاشبيا الكاتب.

السيسة ( مغ األدكات األدبية لو )قرة، شعخ، مدخح ... األدب بجسيع أشكا كيعج     
الذعخ  كلعلالخصػة الكبخػ التي يرعج مشيا الصفل لُيصل بيا عمى مدتقبمو.  تسثلالتي 

اؿ األدبية ركاجا كتأثيخا عمى الصفل كػنو يسثل شكال مػسيكيا يتأثخ بو مغ بيغ أىع األشك
 الصفل كيسيُل إليو أكثخ.

 يكػف لشا  أفارتأيشا كرغبتشا في البحث فيو  الصفلكانصالقا مغ األىسية التي ناليا أدب    
 غلسدة في ىحا السجاؿ األدبي الخاص ليقع اختيارنا عمى شاعخ مغ شعخاء الجدائخ الحي

"جسػعي  لمذاعخ جدائخية ديػاف بخاععككاف  لمكتابة ليا،ػجيػا بأدبيع إلى فئة األشفاؿ ت
جاء مػضػعشا ىحا مػسػما بػ"األبعاد التخبػية في ديػاف  كعميوالجراسة، مػضػع أنفيف" 

 لجسػعي أنفيف". جدائخية بخاعع

في خاصة تشا الكلعل مغ بيغ األسباب التي دفعتشا الختيار ىحا السػضػع ىػ رغب        
كالتي لع تأخح  التصخؽ ألحج أىع أعساؿ الذاعخ "جسػعي أنفيف"ك  البحث في أدب الصفل

 .جدائخية كخاصة لجيػانو بخاعع ،حقيا بالجراسة كالتسحيز

 :ساسية ىيأ ةكيقـػ بحثشا ىحا عمى إشكالي

 لجسػعي أنفيف؟ جدائخية ديػاف بخاعع يشصػؼ عميياألبعاد التخبػية التي  ما -



 مقدمة

 

 
 ب 

سقجمة كفرميغ كخاتسة يتبعيع بقسشا بييكمة بحثشا ىحا  ةكلإلجابة عمى ىحه اإلشكالي       
ممحق، عشػنا الفرل األكؿ بػ: )مفاليع حػؿ أدب الصفل( كقج تصخقشا فيو إلى مفيـػ أدب 

 أماالصفل كبجاياتو في الجانبيغ العخبي كالغخبي كسا أدرجشا مفيػـ الذعخ السػجو لمصفل.
ي فقج جاء فرال تصبيكيا تصخقشا فيو إلى مفيـػ األبعاد التخبػية ككيف ضيخت الفرل الثان

في ديػاف بخاعع لمذاعخ جسػعي أنفيف، كفي األخيخ جاءت الخاتسة السحسمة بسجسػع 
 الشتائج التي تػصمشا إلييا مغ خالؿ بحثشا ىحا. 

ي كانت األججر في دراستشا ىحه عمى السشيج الػصفي مع آلية التحميل الت اعتسجناكلقج 
 إلكساؿ متصمبات ىحا البحث.

 كفي معالجتشا ليحا البحث اعتسجنا عمى بعس السخاجع مغ أىسيا نحكخ: 

 مغ قزايا أدب األشفاؿ لػ: دمحم مختاض. -

 أدب األشفاؿ لػ: دمحم حدغ بخيغر. -
ال يخمػ شخيق أؼ باحث مغ الرعػبات التي قج تعيقو، كمغ أىع الرعػبات التي اعتختشا 

 كثخة السخاجع التي ترب في ىحا السػضػع كصعػبة االنتقاء مشيا.  :ي بحثشا ىحاف
بذكخ هللا عد كجل لو الحسج كالثشاء كمو، كنخجػ أف نكػف قج  نختعاألخيخ كفي       

ُكفقشا في تقجيع بحثشا ىحا كسا يشبغي لو أف يكػف، كسا نتقجـ بجديل الذكخ لألستاذة 
ى ىحا البحث الستػاضع، كال نشدى األساتحة السشاقذيغ جداىع عم اإلشخاؼالسذخفة لقبػليا 
 هللا عشا كل خيخ.

.



 

 

 
 الفرل األول

 مفاهيؼ حؾل أدب الظفل
 

 .ماهية أدب الطفل 

 وشأة أدب الطفل 

 وشأة أدب الطفل في الجزائر 

 .الشعر املىجه لألطفال وأهماطه 

 .عالقة الطفل بالشعر وثفاعله معه 
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 تسييج:

حرٌة ُتخمى في األرض لتكػف في السدتقبل شجخة، كلحلظ كجب االىتساـ إف الصفل ب       
بيا لتأتي شيبة صالحة؛ كىحه الذجخة ال ترمح إال عشجما تكػف األرض التي نست فييا 
صالحة، كيكػف صالحيا مختبصا بالتشذئة الرحيحة. لحلظ فإف الصفل بحاجة إلى تػجيو 

 ألساسية السيسة كالسكسمة لكساؿ ىحه التشذئة.كعشاية كتعميع، كُيعج األدب أحج األدكات ا

أحج أىع الػسائل التي تداعج الصفل عمى التعبيخ عغ مذاعخه  الصفلكأدب        
كأحاسيدو كأفكاره مغ خالؿ التفاعل معو، كسا تداعجه عمى تشسية قجراتو المغػية كاألدبية 

كمغ خالؿ ىحا البج مغ خالؿ ما يقجـ لو مغ الذعخ، أناشيج، كركايات كقرز...الخ. 
كالسعاييخ الخاصة بو  ،كنذأتو تومفيـػ األدب السػجو لألشفاؿ ماىيلشا مغ التعخؼ عمى 

 كالتي تحجده.

 ماهية أدب الظفل ونذأتو  -1

    تعخيف أدب الظفل: 1-1

زاء كالتي يكػف فييا صفحًة بي ،ُتعج مخحمة الصفػلة مغ أىع مخاحل عسخ اإلنداف       
كالخُط عمييا  ،الرالح اإلنذاءمغ خالؿ  اكالسحافطة عميي اب االىتساـ بينكية، كليحا كج

في البيئة الدميسة  اإلندافالشػاة التي يبحرىا »بأنامل التعميع كالتخبية الدميسة؛ فالصفل ىػ: 
ثع يتعيجىا بالعشاية كالخعاية في ضخكؼ سػية كمالئسة حتى تشبت نباتا حدشًا كتؤتي ثسارًا 

يخػ شفمو سػؼ الخمق سالع العقيجة عمى نيج الفصخة كعمى  أفلمسخء مغ  شيبة كليذ أسعج

كُيعُج األدب جدًءا ىاًما مغ التعميع السػجو لمصفل كىحا الشػع مغ األدب  (1)«ىجػ مدتكيع
لحلظ ػ الصفل، و ييتع بصبقة خاصة مغ القخاء كىيختمف عغ غيخه مغ اآلداب األخخػ كػن

ػ يكتب. ألف يحة أف يخاعي عجة معاييخ كخرائز كىكاف البج عمى الكاتب ليحه الذخ 
نذأ ليخاشب عقمية كإدراؾ شخيحة عسخية ليا حجسيا العجدؼ : »صفلاألدب السػجو لم

                                                           
 .07ـ، ص2010عسخ األسعج، أدب األشفاؿ، الػراؽ لمشذخ كالتػزيع، األردف،)د.ط(،  (1)
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اليائل في صفػؼ أؼ مجتسع فيػ أدب مخحمة عسخية متججدة في حياة الكائغ البذخؼ ليا 
لستكاممة التي تدتعيغ كأساليب تثكيفيا في ضػء التخبية ا كإدراكياخرػصياتيا كعقميتيا 

 . (1)«بسجالي الذعخ كالشثخ

الكيع التي نػد أف نغخسيا في الصفل عغ شخيق »كيعخفو "دمحم مختاض" بػ:        
الجراسات كاألبحاث كالقرز السػجية إليو ال تحدب أنيا تخخج كثيخًا عغ إشار محػريغ 

ػؼ كالكتابي؛ فاألكؿ اثشيغ يجكر حػليسا كل ما يقجـ إلى الصفل مغ أدب بقدسيو الذف
مجسػعة الكيع االجتساعية األخالقية، الثانية ىي مجسػعة الكيع التي يدتميسيا الصفل مغ 

صفل كمغ خالؿ تعخيف دمحم مختاض . إذا فأدب ال(2)«معايذتو الحاتية كاكتذافاتو الخاصة
 الكتابات كجسيع الشرػص األدبية بأنػاعيا التي تحاكؿ أف تدرع قيسا في نفػس ػ:ى

 األشفاؿ كتحاكؿ تدػية أخالقيع كأفكارىع.

كال يبتعج "نعساف الييتي" عغ "دمحم مختاض" في تعخيفو ألدب الصفل حيث يقػؿ بأنو:     
مجسػعٌة مغ االنتاجات األدبية السقجمة لألشفاؿ كالتي تخاعي خرائريع كحاجاتيع »

اؿ في شفػلتيع مغ كمدتػيات نسػىع، أؼ أنو كفي معشاه العاـ يذسل كل ما يقجـ لألشف

  (3)«تجدج السعاني كاألفكار كالسذاعخ.

ييجؼ إلى تقجيع فغ لو حجكد كمدتػيات يخاعي نسػ األشفاؿ  الصفلفأدب        
الشتاج األدبي الحؼ يتالءـ مع األشفاؿ حدب مدتػياتيع كأعسارىع »كتفكيخىع. لحلظ فيػ: 

 (4)«الءـ مع الحؼ يعيذػف فيوكقجراتيع عمى الفيع كالتحكؽ كفق شبيعة العرخ كبسا يت
فيػ يشطخ إليو مغ زاكية الجيغ  صفليفا مختمفًا لألدب السػجو لمكيقجـ "نجيب الكيالني" تعخ 

                                                           
 .25-24ـ، ص1997، 1أحسج زلط، أدب الصفػلة أصػلو كمفاليسو )رؤية تخاثية(، الذخكة العخبية لمشذخ، مرخ، ط (1)
ت الجامعية، الجدائخ، )د.ط(، )د.ت(، دمحم مختاض، مغ قزايا أدب األشفاؿ )دراسة تاريخية فشية(، ديػاف السصبػعا (2)

 .07ص
 .148ـ، ص1988ىادؼ نعساف الييتي، ثقافة األشفاؿ، عالع السعخفة، الكػيت، )د.ط(،  (3)
 .46ـ، ص1982، 2، طلبشافدمحم حدغ بخيغر، أدب األشفاؿ )أىجافو كسساتو(، مؤسدة الخسالة،  (4)



 الفصل األول: مفاهيم حول أدب الطفل

 

 
6 

ىػ التعبيخ األدبي الجسيل »كأىسية التقيج بتعاليسو كاستمياـ قيسو لبشاء الصفل:  ،اإلسالمي
ـ كمبادئو كعقيجتو، كيجعل كدالالتو كالحؼ يدتميع قيع اإلسال إيحاءاتوالسؤثخ الرادؽ في 

 الصفلفأدب  (1)«مشو أساسًا لبشاء كياف الصفل عقميًا كنفديًا ككججانيًا كسمػكيًا كبجنيًا ... 
تحكسو السعاييخ اإلسالمية كالتعاليع الجيشية التي يقجميا الكاتب لمصفل في شكل تعاليع 

ػاحي عجيجة الستكساؿ تشاسب عقمو كمجػ استيعابو. كىػ أدب يدعى إلى بشاء الصفل مغ ن
 كيانو كشخريتو.

 نذأة أدب الظفل  1-2

 عشج الغخب:  الظفلأدب  1-2-1

كقج ضيخ في القخنيغ الساضييغ في أكركبا كأمخيكا كاستسخ  الصفلاىتع الغخب بأدب        
فخندا كانت رائجة »كتصػر إلى يػمشا ىحا، كيتفق معطع مغ تقرػا ىحا الفغ كحيثياتو أف: 

ـ ضيخت أكؿ مجسػعٍة قررية لألديب 1697األدبي في أكركبا، ففي سشة ىحا الجشذ 
 Contes de mére" بعشػاف "ماما اإلكزة Charles perraultالفخندي "شارلد بيخك 

loye :إذ تزسغ أكؿ مجسػعٍة مغ الحكايات الخيالية السػجية إلى األشفاؿ كمشيا ،

كقج القت ىحه القرز . »(2)«ائسة(.)سشجريال( ك )ذات الكبعة الحسخاء( ك )الجسيمة الش
كبيخًا كتب "بيخك" قررًا أخخػ أسساىا "أقاصيز كحكايات الدمغ  كإقباالشيخًة كاسعة 

في فخندا  الصفلالساضي" كتعج ىحه السجسػعة القررية بسثابة االنصالقة الجادة ألدب 
اؽ تأثيخىا في أكربا حتى ف الصفلكقج تخجست لعجة لغات، ككاف ليا تأثيخ كاضح في أدب 

 .(3)«( الحؼ عاصخ "بيخك"Jean de la fontaineحكايات )جاف دك الفػنتيغ 
أتى بذكل ناقز غيخ مكتسل ألنو كاف في مخحمتو  لمصفللكغ ىحا األدب السػجو      

األكلى التي لع تشزج بعج، فأدب الصفل لع يتخح شكال ججيًا كاماًل إال في القخف الثامغ 
                                                           

 .14ـ، ص1992، 1سدة اإلسخاء، الجدائخ، طنجيب الكيالني، أدب األشفاؿ في ضػء اإلسالـ، مؤ  (1)
 .10يشطخ: نجالء نريخ بذػر، أدب األشفاؿ العخب، مخكد دراسات الػحجة العخبية، لبشاف، )د.ط(، )د.ت(، ص (2)
 .13ـ، ص2003العيج جمػلي، الشز األدبي لألشفاؿ في الجدائخ، دار ىػمة، الجدائخ، )د.ط(،  (3)
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" كتأليفو لكتابة "إيسيل Jean jaques rousseauركسػ عذخ حيغ ضيخ "جاف جاؾ 

Emil (1)" كالحؼ اىتع فيو بجراسة الصفل بػصفو إندانا قائسا بحاتو لو شخريتو السدتقمة 

فأكؿ مغ اىتع بالصفل مغ خالؿ سيكػلػجيتو كتكػيشو، كاالىتساـ بسا ييسو كيكػف ذاتو ىػ 
يجات أدب الصفل بدغت شسديا في الفخندي "جاف جاؾ ركسػ"، أؼ أف أكؿ بػادر كتسي

 Robertفخندا. بيشسا في إنجمتخا فقج ضيخ أدب الصفل عمى يج: "ركبخت سامبخ
samber "كالحؼ تخجع عغ الفخندية مجسػعة قررية بعشػاف: "حكايات ماما اإلكزة "

في إنجمتخا كىػ  لمصفلمػجو  إصجار)لبيخك( كىحه التخجسة كانت دافعًا قػيًا لطيػر أكؿ 

. بيشسا ضيخت John Newbery"(2): "الجيب الخائع الرغيخ" لكاتبو "جػف نيػبخؼ كتاب
أليذ في بالد العجائب" لمكاتب "لػيذ »"ـ أشيخ مجسػعة قررية: 1860في عاـ 

" ككانت مشصمقًا لمحكايات الخخافية؛ حيث انصمق أدب األشفاؿ إلى Lewis carrolكاركؿ 

قج القت حكاية "أليذ في بالد العجائب" شيخًة . ك (3)«عرخه الحىبي في القخف العذخيغ 
ل الصفل كتدتيػيو كقخيبٌة ات أشفااًل ككبارا، فيي تخاشب عقكاسعة، كنالت حب جسيع الفئ

، ككحلظ ىي سيمة محببة لمكبار فيي تخاشب الخياؿ بالجرجة األكلى كإدراكولفيسو 
 كتذغمو.

ل خصابات خخافية كذلظ في القخف في شك»بيشسا في ألسانيا فإف أدب الصفل بجأ:         
الثامغ عذخ. ككانت ىحه القرز مجسػعة "مػزيذ"، فقج اشتيخت كتابات األشفاؿ في 
ألسانيا تحت عشػاف حكايات األشفاؿ كالبيػت؛ ككانت قررًا تعتسج عمى الخخافات 

                                                           
ـ، 1988، 2مغ أدب األشفاؿ في الجدائخ كالعالع العخبي، دار الذخكؽ، األردف، طيشطخ: عبج الفتاح أبػ معاؿ،  (1)

 .40ص
 .39ـ، ص2009، 1يشطخ: الخبعي بغ سالمة، مغ أدب األشفاؿ في الجدائخ كالعالع العخبي، دار مجاد، الجدائخ، ط (2)
 .64دمحم حدغ بخغير، أدب األشفاؿ "أىجافو كسساتو"، ص (3)
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" كمغ Hans Andersonكاألسصػرة كقج اشتخؾ في الجنسارؾ الكاتب "ىاند انجرسػف 

 .(1)«ييخة "البصة القبيحة" ك "فتاة السباراة الرغيخة" ك "ثياب اإلمبخاشػر الججيج"كتبو الذ
بجأت مالمحو في فخندا مع  الصفلكما يسكغ الػصػؿ إليو كسمخز لسا قجمشاه أف أدب 

"شارلد بيخك"، لتشتقل عجكػ الكتابة في ىحا الفغ كالتأليف فيو  إلنجمتخا ثع ألسانيا فيبخع كل 
لصفل بصخيقتو كأسمػبو مخاعيا في ذلظ الذخيحة التي يخاشبيا كالسعاييخ كاتب في أدب ا

 األدبية الخاصة بيا.

 عشج العخب:  الظفلأدب  1-2-2

ضيخ أدب الصفل عشج العخب متأخخًا مقارنًة بالغخب، فقج ضيخت بػادره مع بجاية        
ية عغ شخيق القخف التاسع عذخ، لكغ ىحا األدب شيج بخكزًا خفيفا في عرخ الجاىم

القرز كالحكايات التي ركيت عمى ألدشة الحيػانات كالصيػر، كسا كاف دارجا فغ 
كقج ضيخت مع مجيء » السقصػعات الذعخية القريخة كالبديصة القخيبة لمفيع كاالستيعاب.

اإلسالـ القرز الجيشية الستسثمة بأخبار الخسػؿ صمى هللا عميو كسمع كأعسالو كأخبار 
التي كردت فيو كفي  ،بعجىع ... إضافًة إلى قرز الحيػانات الرحابة كمغ أتى

األحاديث الشبػية الذخيفة كعشجما اتدعت الجكلة تػفخ عجد مغ السؤلفيغ السدمسيغ ككتاب 
التخاث الحؼ سجمػا األساشيخ كالحكايات مغ مختمف األمكشة كاألزمشة، فكاف كتاب 

لمجاحع، ك "مقامات" لبجيع الدماف "األغاني" ألبي فخج األصفياني، ككتاب "البخالء" 

عشج العخب ضيخ قجيسا برػرة غيخ مفرل فييا فقج كاف أدبا الصفل . فأدب (2)«اليسحاني
عامًا يتسيد بخرائز أدب الصفل يثيخ عقػليع، كلكشو لع يقع كعمع كفغ قائع بحاتو إال 

 حجيثًا ليتع التفريل فيو كاالىتساـ بو.

                                                           
 .29أبػ معاؿ، أدب األشفاؿ "دراسة كتصبيق"، ص يشطخ: عبج الفتاح (1)
 .80نجالء نريخ بذػر، أدب األشفاؿ العخب، ص (2)
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برػرة مقتبدة أك »لػشغ العخبي في العرخ الحجيث كقج ضيخ ىحا األدب في ا       
معجلة عسا عخؼ في أكركبا كىحا أمخ شبيعي لػقػع البالد العخبية تحت نفػذ العالع الغخبي 

 .(1)«ثقافيًا كفشيًا، كسياسيًا، كاقتراديًا، كعدكخيًا، في زمغ ليذ بقريخ

الحؼ »الصيصاكؼ": كىحا المػف مغ األدب ضيخت بػادره في مرخ عمى يج "رفاعة      
عغ التعميع في مرخ. كسا  مدئػالفي أكركبا إلى المغة العخبية برفتو الصفل يشقل أدب 

" كأشخؼ عمى إصجار أكؿ مجمة عخبية لمصفل "ركضة اإلصبعتخجع بشفدو قرة "عقمة 

. (2)«ـ1870السجارس" ثع أصجر كتاب "السخشج األميغ في تخبية البشاف كالبشيغ" عاـ 
مرخ ليحا السجاؿ إلى استفادتيا مغ حسمة نابميػف بػنابخت التي خمقت  كتعػد ريادة

 ثقافات مختمفة خمقت مديجا فخنديا انجميديا في األصل السرخؼ.

، فقج كتب "عمي الصفلفي القخف العذخيغ جخت بعس السحاكالت في الكتابة »ك     
عميع كالتيحيب... ـ كتاب "مدامخات البشات" كقرج فيو الكاتب الت1903فكخؼ" في سشة 
ـ تخجسة عخبية لبعس القرز اإلنجميدية التي تخجسيا "أميغ 1914كسا ضيخت في 

خيخت الغشجكر"، ثع جاء "كامل الكيالني" الحؼ يعج بحق األب الحكيقي لمقرة السكتػبة 

كقج كتب "كامل الكيالني" أكثخ مغ مائتي . »(3)«لألشفاؿ في األدب العخبي الحجيث 
شفاؿ، ككانت أكؿ قرة لو ىي: "الدشجباد البحخؼ" التي كتبيا عاـ قرة كمدخحية لأل

  «ـ1927

 كاإلحاشةكمغ ىحه السخاحل الستػاضعة ضيخت جيػد مكثفة في االىتساـ بيحا األدب 
"رزؽ هللا حدػف" الكاتب الدػرؼ »بالصفل أدبيا كتدميط الزػء كاألقالـ نحػه. كيعج 

حه الريغة ككحلظ الذاعخ "سميساف العيدى" الحمبي أكؿ مغ كضع عبارة أدب الصفل بي
                                                           

 .81نجالء نريخ بذػر، أدب األشفاؿ العخب، ص (1)
 .15السخجع نفدو، ص (2)
 .23ـ، ص1995، 1مفتاح دمحم دياب، ثقافة كأدب األشفاؿ، الجار الجكلية لمشذخ، مرخ، ط (3)
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كالقاص "زكخيا تامخ" حيث انتذخت أشعار األكؿ كقرز الثاني السيسا الػششية مشيا 

. كانتذخ (1)«لألشفاؿ في كثيخ مغ بمجانيا كاستسخ االثشاف في الكتابة في السخحمة التالية
تأسيذ دكر »شخيق: االىتساـ بالصفل عسػما كأدب الصفل خرػصًا في العخاؽ كذلظ عغ 

الحزانة كالشػادؼ كمجارس الفشػف، كمخاكد الذباب كبخامج اإلذاعة كالتمفديػف، كسا 
أصجرت الجكلُة مجمة باسع "مجمتي" كجخيجة: "مدمار" كعجد كبيٌخ مغ الكتب السػجية 

 .(2)«تػجييًا قػميًا اشتخاكيًا عمسانياً 

جائخة دكاكيغ مغ القرائج كاألناشيج في العخاؽ الحؼ أصجرت ليع الالصفل مغ ركاد أدب »ك

 . (3)«التخبػية كاف "أحسج حقي الحمي"

فقج صجر الكثيخ مغ الكتب التي تسيدت في شباعتيا كرسػميا كألػانيا »أما في لبشاف: 
كتعجدت مجالت األشفاؿ المبشانية: سػبخماف، شخزاف، شارؽ كلػلػ الرغيخ، كقج نذصت 

لمغات األخخػ إضافًة إلى كجػد العجيج مغ الكتاب التخجسة عغ الفخندية بالحات كعغ ا

 .(4)«المبشانييغ السحمييغ

فقج بجأت بعس دكر »في دكؿ الخميج عغ شخيق السجالت الصفل بيشسا ضيخ أدب 
السكتبات بشذخ سالسل لكتب األشفاؿ، كمشيا بعس القرز كاألشعار أيزًا كالسجالت 

 .(5)«اإليساف كحسج كسحخالخاصة مثل: مجمة: )الذبل باسع، ماجج، كبخعع 

كانتذخ االىتساـ بأدب األشفاؿ في العالع العخبي كاماًل ليرل التأليف فيو إلى دكؿ 
السغخب العخبي كخاصة الجدائخ تػنذ كالسغخب ككحلظ ليبيا؛ ليخخجػا أعساليع لمشػر تأليفا 

                                                           
 .18ػر، أدب األشفاؿ العخب، صنجالء نريخ بذ (1)
 .33عبج الفتاح أبػ معاؿ، أدب األشفاؿ "دراسة كتصبيق"، ص (2)
 .21، صالسخجع الدابق (3)
 .32ص السخجع الدابق، (4)
 .91دمحم حدغ بخيغر، أدب األشفاؿ "أىجافو كسساتو"، ص (5)
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ئة ُيعج مغ األدكات اليامة كاألساسية في تشذالصفل فأدب »كتخجسة عغ لغات أخخػ: 
الصفػلة التي تعتبخ أىع الجعائع كالخكائد لسدتقبل الػشغ العخبي كالتي يقـػ عمييا مدتقبل 
السجتسع العخبي كشخريتو التي نخيجىا أف تكػف لبشاء أدب عخبي لألشفاؿ ييتع بأشفالشا 

 (1)«كيبيغ ليع شخيق السدتقبل
لػشغ العخبي فإنو لع كندتشتج مغ خالؿ ما قجمشاه فيسا سبق حػؿ بجايات أدب الصفل في ا

يطيخ حجيثا عشج العخب بل كاف قجيسا لكشو لع يكغ أدبا كاضحًا لو حجكد، إنسا ىشاؾ مغ 
كتب فيو في خزع كتاباتيع كأدبيع الخاقي، كأكؿ ما لػحطت مالمح أدب الصفل كاف في 

التي كجيت لجسيع الفئات كاستحدشيا األشفاؿ  ،كالحكايات القجيسة ،قرز الحيػاف
ككانت كالبرسة في ذاكختيع كمخيالتيع، كناؿ الصفل في السجتسع األدبي اىتساما  كقػمتيع

كبيخا بحاتو كشخرو ككثخت السحاكالت لتشسية شخرياتيع كقجراتيع عبخ السؤلفات القخيبة 
 ليع كألذىانيع كلفيسيع. 

 في الجدائخ الظفلنذأة أدب  1-2-3

بجا فييا االىتساـ بالصفل كاالىتساـ كانت الجدائخ مغ دكؿ العالع العخبي التي        
بإنتاج فغ كأدب مػجٍو لو، كلع يطيخ ىحا الشػع مغ األدب إال بعج االستقالؿ ألسباب 
أكثخىا سياسية كانت عائقًا في جعل العمع كاألدب يجج سبياًل لالنتذار، كسعي السدتعسخ 

مغة العخبية كديغ ال كأكليابذتى الػسائل كالصخؽ لصسذ كل مقػمات الجشدية الجدائخية 
 اإلسالـ كدعذ العمع.

الصفل كىحه العػامل بتغيخىا كتعجدىا كانت الدبب األكؿ كالخئيدي في تأخخ ضيػر أدب 
في الجدائخ؛ لكغ التأخخ في العادة ال يعشي عجـ الػصػؿ ككحلظ ال يعشي االنعجاـ السصمق 

ى الشجرة، كقج كانت ىشاؾ ليحا األدب، فيػ لع يكغ مشعجمًا تساما كلكشو كاف قميل يسيل إل

                                                           
 .25دمحم مفتاح دياب، ثقافة كأدب األشفاؿ، ص (1)
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كمدخحيات تػجو بيا السبجعػف إلى  كأناشيجفي شكل قرائج »محاكالت في ىحا الجانب: 

 .(1)«جيل األمل كالخجاء
كُيعج الكاتب "دمحم بغ عابج الجياللي" مغ بيغ الخائجيغ األكائل في ىحا األدب في      

ديػانو الذعخؼ الحؼ كاف »ؿ: مغ خالالصفل مخحمة قبل االستقالؿ كالحؼ التفت إلى أدب 
بعشػاف "األناشيج السجرسية ألبشاء كبشات السجارس االبتجائية" كقج كتب أيزًا "دمحم الصاىخ 

ضسشيا في ديػاف سساه "مشطػمات تخبػية مصفل لالتميمي" في ىحا الفغ مشطػمات شعخية 
الذاعخ الكبيخ"دمحم لمسجارس االبتجائية"، كمسغ كانت ليع محاكالت في ىحا السيجاف أيزًا: 

العيج آؿ خميفة" الحؼ كانت لو مجسػعة مغ القرائج السػجية لألشفاؿ كفتياف الكذافة، 
باإلضافة إلى نز مدخحي كاحج كتبو خريرا ليحه الفئة كىػ مدخحية: "بالؿ بغ 
رباح"؛ كأما الذاعخ "دمحم الرالح رمزاف" فقج نطع ىػ اآلخخ مجسػعة مغ األناشيج ذات 

. ىحا بالشدبة لبجايات أدب (2)«جيشي كالػششي جسعيا في ديػاف سساه "ألحاف الفتػةالصابع ال
في الجدائخ كالحؼ كاف في مخحمة ما قبل االستقالؿ كالتي تسثمت في مجسػعة مغ الصفل 

 الكذافة ككحلظ لتالميح السجارس.  مصفللالقرائج كالسدخحيات السػجية 

شيئا فذيئا ليأخح  الصفل أدبؿ فقج تصػر بعج االستقالأما فيسا يخز مخحمة ما     
عميو كاالىتساـ بو كتخرز  اإلقباؿشخيقو في الجدائخ نحػ التججد كالتحػر، ليدداد 

الكثيخ مغ الكتاب في ىحا السجاؿ مغ الكتابة كيطيخ ىحا في قػؿ الكاتب "عبج القادر 
رفػة أعالمو: أما مغ كتب مغ رعيل األدب الجدائخؼ الحجيث في ىحا الذأف ف»عسير": 

دمحم األخزخ الدائحي، الصاىخ كشار، كسميساف جػادؼ، كعبج العديد بػشفيخات، كبػزيج 

                                                           
 .47غ أدب األشفاؿ في الجدائخ كالعالع العخبي، صالخبعي بغ سالمة، م (1)
دمحم الصاىخ بػشساؿ، أدب الصفل في الجدائخ )مرصفى دمحم الغسارؼ انسػذجا(، رسالة ماجدتيخ، تخرز أدب  (2)

 .13ـ، ص2010جدائخؼ حجيث، جامعة باتشة، الجدائخ، 
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حخز هللا، كمرصفى دمحم الغسارؼ، كمػسى األحسجؼ نػيػات، دمحم ناصخ، ودمحم دحػ، 

 .(1)«ودمحم مفالح، كغيخىع الكثيخ ... كقج صاغ ىؤالء كتاباتيع إما نثًخا أك شعًخا

ػؿ الكتاب إلى أدب الصفل كالخػض فيو كسكب ابجاعتيع في بحخه إلى كيعػد سبب مي
إلى  كاإلبجاعازدىار التعميع في مخحمة ما بعج االستقالؿ كسعي األدباء إلى الخقي بالعمع 

حجكد أعمى كأرقى، ككحلظ إلى اىتساـ السجتسع السخىق مغ الحخب التي خخج مشيا بالجيل 
يتشػع كيتعجد، مغ الكتاب مغ أبجع مصفل لألدب السػجو الججيج كػنو السشقح كالسدتقبل. كا

، مغ أبجع في الخكايات كالشرػص القريخة ككحلظ الذعخ؛ مصفللفي فغ القرز السػجو 
كالحؼ سػؼ تتسحػر حػلو الجراسة كػف  ،كىحا األخيخ ىػ مػضػعشا األساسي ليحا البحث

 نفديتيعؿ فيػ يؤثخ في الذعخ الشػع األدبي األسيل كاألقخب ألسساع كأذىاف األشفا
كيحخؾ شغفيع نحػه كالذعخ الصفػلي بجكره لو أنػاع عجيجة مختمفة. كمغ خالؿ ذلظ 

 سشتعخؼ إلى مفيـػ الذعخ السػجو لمصفل ماىيتو كأنساشو.

 )ماىيتو وأنساطو(الظفل السؾجو إلى ذعخ ال -2

 :الظفلالسؾجو ذعخ المفيؾم  2-1-1

اه عغ الذعخ العادؼ الحؼ ال نجيمو جسيًعا كالحؼ في معشالصفل ال يختمف شعخ         
يعج الػزف كالقافية مغ أىع مسيداتو لكغ "سسيخ عبج الػىاب" أضاؼ ميدة الصالقة لذعخ 

ىػ كالـ مػزكف ذك حذ مػسيقي فريح أك عادؼ الصفل شعخ »األشفاؿ حيث يقػؿ: 
قػاعج محجدة كيتدع  يتزسغ أفكاًرا أك مذاعخًا كخيااًل كمعشى مقفى كغيخ مقفى يديخ كفق

كالصالقة في قػؿ عبج الػىاب  (2)«بعشاصخ أربعة الصالقة كالسخكنة كاالستسخارية كاألثخ
ىي البعج عغ التكمف كالتعقيج، فالذعخ الصفػلي ىػ الذعخ البديط الحؼ يتػافق مع 

 شخرية الصفل البديصة. 

                                                           
 .31ـ، ص2003، 1زيع، الجدائخ، طعبج القادر عسير، قرة الصفل في الجدائخ، دار الغخب لمشذخ كالتػ  (1)
 .112ـ، ص2006، 1سسيخ عبج الػىاب، أدب األشفاؿ )قخاءات نطخية كنساذج تصبيكية(، دار السديخة، ط (2)
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ء الكبار خريرًا الذعخ الحؼ يشطسو الذعخا»كسا يزيف "العيج جمػلي" أنو:        
لمرغار يشصبق عميو ما يشصبق عمى شعخ الكبار مغ تعخيفات كمفاليع غيخ أنو يختز 

. فيشاؾ (1)«في مخاشبة األشفاؿ كىع بحكع سشيع يختمفػف عغ الكبار في الفيع كالتمقي
، فقج ميد الذعخ السػجو لمرغيخكالسػجو مصفل لتسييد مغ العيج جمػلي بيغ الذعخ السػجو 

الذعخ القادر »ىػ: الصفل أنو الذعخ السكتػب مغ شخؼ الكبار لمرغار. كشعخ بمصفل ل
بالجساؿ كقجرة المغة كسحخ الكمسة يتغمغل في  إحداسيع كإيقاظعمى التغمغل في نفديتيع 

 .(2)«السحببة كإيقاعاتوببداشتو كسيػلتو  إعجابيعنفػس األشفاؿ كيشاؿ 
عمى عامل التأثيخ كىحا الصفل لذعخ كىحا حدب "عسخ األسعج" كىػ يخكد في تعخيفو 

التأثيخ ال يتحقق كجػده إال عشجما يستاز الذعخ بالبداشة كالديػلة كالػضػح كىحا الذخط 
يعيجنا إلى تعخيف سسيخ عبج الػىاب الحؼ ميد بيغ الذعخ العاـ كالذعخ الصفػلي بسبجأ 

 الصالقة كالتي تعشي الػضػح كالبداشة التي تتشاسب مع شخرية الصفل.

ل أك كسا يصمق ت التي تجكر حػؿ الذعخ السػجو لمصفكمغ خالؿ ما تقجـ مغ التعخيفا
عميو بػ: "شعخ الصفل" فإنشا نجسل القػؿ بتعخيف استشتاجي: فالذعخ السػجو لمصفل ىػ 
الذعخ السشطـػ ببداشة كألفاظ سيمة كمفيػمة قادرة عمى التأثيخ في نفدية الصفل كإثارة 

 جػارحو كعػاشفو.

 :لمظفلأنساط الخظاب الذعخي السؾجو  2-1-2

لذعخ الصفل أنساٌط عجيجة يتخح مشيا كل كاتب ما يشاسب مػضػعو كميػلو األدبي       
أيزًا، ككل ىحه األنساط الستذعبة ترُب في نيخ كاحج كىػ الصفل الحؼ تتيافت األقالـ 

يفية كالجيشية الذعخية لمخط في صفحتو البيزاء عغ شخيق السػضػعات التعميسية كالتثك
كغيخىا مسا يتشاسب مع مجتسعو كعقيجتو كمحلبو ككحلظ مع ما يتشاسب مع مدتػاه 

                                                           
 .62ـ، ص2008، 1العيج جمػلي، دمحم األخزخ الدائحي شاعخ األشفاؿ، العمع كاإليساف لمشذخ كالتػزيع، ط (1)
 .116ـ، ص2003، 1الكتب الحجيث، طعسخ األسعج، أدب األشفاؿ، عالع  (2)
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كشخريتو؛ كسشتعخؼ عمى أىع أنساط التعبيخ الذعخؼ السػجو لمصفل كىي ثالثة أشكاؿ: 
 )األميػدة الذعخية، األناشيج، كاألغشية الذعبية(.

أرجػزة قريخة ال تديج عغ »بأنيا: كيعخفيا العيج جمػلي األميؾدة الذعخية: -2-1-2-1
البيتيغ أك األربعة في أغمب األحػاؿ كتعتسج عمى اإليقاع الرػتي كالشغسي ... كىي 
مػجية لمصفل في فتخة السيج، كتؤلف أغشية السيج األـ عادة كقج يؤلفيا األب كسا تكػف 

اء كالفخخ كالسجيح متػاتخة مجيػلة التأليف كقج يؤلفيا شعخاء كفي أغشية السيج إنذاد بالجع

فاألميػدة ىي أشبو بالذعخ السمحػف القريخة الحؼ يخدد كيكخر عمى سسع  .(1)«لمصفل
 الصفل تكػف غالبا متجاكلة عمى أفػاه األميات.

قصعة شعخية يتحخػ في تأليفيا الديػلة في »أما األناشيج فيي: األناشيج:  -2-1-2-2
ػسيقى مثل السجدكء كالخمل كالستقارب المفع كتشطع عمى البحػر الخفيفة كعالية الس

كالستجارؾ كترمح لإللقاء الجسعي؛ ألنيا تعبيخ عغ األحاسيذ الجساعية السذتخكة التي 

. ىي األغاني (2)«تقتخف بالػشغ كتاريخو كالمغة كالجيغ كالسجتسع بكل أفخاده كشخائحو
 .القريخة كالتي يغمب عمييا الصابع الدمذ كالػاضع كقرخ الحجع كالذكل

عغ أىع ما يسيد األغشية الذعبية أنيا مجيػلة السرجر األغشية الذعبية:  -2-1-2-3
» في غالب األحياف فيي متػارثة كمشتذخة بيغ العامة يمقػنيا في مشاسباتيا الخاصة فيي: 

مخآة تشعكذ عمييا عػاشف الشاس كشبيعتيع، كتفكيخىع، فيي تختبط بأحاسيديع كتتػاصل 
بالشغسة كالمحغ المحيغ يجعالنيا تشتذخ كتتغمغل بيشيع ... غيخ أف مع مذاعخىع، كتتسيد 

األغاني الذعبية السػجية لألشفاؿ لع تحع حتى اآلف بسا حطيت بو األغشية الذعبية 

                                                           
 .122ـ،  ص2008العيج جمػلي، الشز السػجو لمصفل، مػفع لمشذخ كالتػزيع، الجدائخ، )د.ط(،  (1)
 .113السخجع نفدو، ص (2)
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بجكرىا إلى  صفللمكبار عجا محاكالت بديصة ... كتشقدع األغشية الذعبية السػجية لم

 .(1)«اؿ بالغشاء فيوقدسيغ، قدع ُيغشى لألشفاؿ، كقدع يقـػ األشف

يتسيد بسسيدات تجعمو مختمفا مسيدا عغ غيخه مغ  صفلفكل نسط مغ أنساط الذعخ السػجو لم
بيجؼ  ،لفئة كاحجة ىع األشفاؿ ىحه األنساط الذعخية أنيا مػجية األنساط لكغ ما يجسع

التحفيع البشاء كالتأثيخ فيو حديا كعقميا كىحا التأثيخ كحلظ يحسل في داخمو أىجافا أخخػ ك
 كالتعميع كالتػجيو كالتخغيب كأيزا التخىيب.

 عالقة الظفل بالذعخ وتفاعمو معو -3

ريخة لألناشيج كاألغاني الق بتكػيشو يسيل صفل، فالبيغ الذعخ كالصفل عالقة كشيجة       
لمذعخ إيقاع خاص يجعمو يحتل مكانة رفيعة بيغ » بيا، ألف  كيصخب ليا كيتستع

فاؿ بذكل خاص عمى الذعخ كتحكقو برفة عامة، كما يكتب لو كيقبل األش ،الرفػؼ
األدبية التي أسيست كما تداؿ في التخبية  األجشاسعمى كجو الخرػص، كالذعخ مغ 

الػججانية لمصفل العخبي، كانصمق فغ الذعخ بأراجيده كمقصػعاتو القريخة بذكل البشاء 

 . (2)«الخكحي في كججاف الصفل

حيث تذتغل لجييع حاسة الدسع  ،لذعخ تبجأ في أكؿ مخاحل عسخهبا الصفلكعالقة         
فالصفل يدتجيب لإليقاعات السشطسة الستسثمة بجقات »كالتمقي أكثخ مغ أؼ حاسة أخخػ: 

قمب األـ التي يدتسع إلييا عشجما يكػف محسػاًل عمى صجرىا فيذعخ باليجكء كالدكيشة، كسا 
مة في تخانيع محببة تخددىا األـ إما شخبًا إذا أنو يدتجيب إلى اإليقاعات السشطسة الستسث

. فيحه العالقة التي تتكػف بيغ الذعخ (3)«كانت لمتخقيز كإما استدالميع لمشـػ السخيح
لو حتى يشاـ أك ييجأ.  كإيقاعاتياكالصفل تشذأ مغ السيج حيث يتمقى الصفل صػت أمو 

                                                           
 .127-126العيج جمػلي، الشز السػجو لمصفل، ص (1)
 دمحم حدغ إسساعيل، السخجع في أدب الصفل،  (2)
 .137-136أدب األشفاؿ، جامعة اإلسكشجرية، مرخ، )د.ط(، )د.ت(، صنجالء دمحم عمي أحسج،  (3)
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أثيخ يتمقاه الصفل مغ الذعخ كتفاعمو معو باالستدالـ لو كاالستخخاء كالشػـ كىحا أكؿ ت
 .كإيقاعاتو

فالذعخ يذارؾ في تشذئة األشفاؿ  ،السمكة اإلبجاعية يخمق عشجه»لمذعخ  الصفلكحب      
كتخبيتيع تخبيًة متكاممة، فيػ يدكدىع بالحقائق كالسفاليع كالسعمػمات في مختمف 

ة كأحاسيديع ككحلظ السجاالت، كسا يسجىع باأللفاظ كالتخاكيب التي تشسي ثخكاتيع المغػي
التحكؽ الفشي كاألدبي عشج األشفاؿ، كسا يداعج الذعخ عمى انفتاح عقمية الصفل كفاعميتو 
مع ثقافة السجتسع، كسا أنو يعبخ عغ العػاشف اإلندانية الشبيمة كيرف الصبيعة كيذخح 

تكػيغ الحياة االجتساعية كيخسع الصخيق إلى السثل العميا في االنفعاالت التي تداعج عمى 
بتقجيع الخبخات البذخية في صػرة  الصفلاتجاىات كاضحة كقيع متعجدة، كسا يشقل شعخ 

 .(1)«نكية ميحبة مغ خالؿ التعبيخ المغػؼ، ميالػف إلى اإليقاع دائسا يتجاكبػف معو

بتعجد أنساشو أنذػدة كاف أك أميػدة أك أغشية شعبية أك أنػاع أخخػ  الصفلكالذعخ السػجو 
لسمحػنة أك األغاني القريخة كالتخانيع يحقق الكثيخ مغ األىجاؼ التي يسكغ مغ القرائج ا

 أف نمخريا في اآلتي:

 لمصفل. كاإلمتاعىػ كسيمة لمتخفيو  .1

 ىػ كسيمتو لمتعبيخ عغ انفعاالتو. .2
 يكتدب الصفل مغ الذعخ الحذ السػسيقي كالحذ الفشي. .3
 تشسية التحكؽ األدبي لجػ الصفل. .4

كُيعجىا األىع مغ بيغ ىحه األىجاؼ  الصفلىجفا لمذعخ السػجو كيزيف "سسيح أبػ مغمي" 

فالذعخ يجربيع عمى  (2)«األشفاؿمعالجة الخجل كالتمعثع الحؼ يريب بعس »كىي: 

                                                           
 .113سسيخ عبج الػىاب، أدب األشفاؿ، ص (1)
 .47ـ، ص1997سسيح أبػ مغمي، األساليب الحجيثة لتجريذ المغة العخبية، مججالكؼ لمشذخ، األردف، )د.ط(،  (2)
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الشصق الدميع لمحخكؼ مشح الرغخ ككحلظ التعخؼ عمى معاني بعس الكمسات الججيجة 
، إيقاعي»فاألشفاؿ بفصختيع:  لقػاميديع عغ شخيق االستجابة لإليقاع السػزكف. كإضافتيا

عشجما يجمدػف عمى السائجة، يخبصػنيا بأرجميع في إيقاع  أماميعفيع يجقػف عمى السشزجة 
رتيب، كيدتستعػف بيدات الكخسي، أك الحراف الخذبي، كحيغ تختبيع أمياتيع ييجئػف 

غشائية كيدعجكف كيشامػف، كندسع األشفاؿ يتخنسػف بسا حفطػه مغ كمسة لكمستيغ في نغسة 
التمفديػف أك مغ  أككيبتيجػف بالػزف كاإليقاع كالسػسيقى إذا حفطػا أغشية مغ السحياع 

 .(1)«األميات كيخددكنيا قبل أف يعخفػا معشى الكمسات
فقج ُجبل األشفاؿ عمى حب اإليقاع كتأثخىع بالشغسات كالسػسيقى التي تذج انتباىيع        

، إذا كاف اإلندافلإليقاع السػزكف ىي فصخة في كاالستجابة »كيدتجيبػف لو بحػاسيع. 
لإلنداف األكؿ أناشيجه البجائية كتخانيسو كأغاني صيجه كعسمو كرقرو، كلو آالت اإليقاع 
البجائية كيزفي الذعخ الجساؿ كالدحخ عمى صػر التعبيخ، كالحجيث عغ خياالت الذعخ 

سحاؽ كالذع، تمظ ىي كصػره إنسا يعشي الرػر السباشخة لمبرخ كالرػت كالمسذ كال
السطاىخ الحدية لمذعخ التي تخضي األشفاؿ، ألنيا تعكذ الصخيقة التي يكتذفػف بيا 
عالسيع، كيشطخ األشفاؿ بحذخجة إلى العالع السحيط بيع، مثل الحجائق كاألنيار كالجباؿ 
كالغيـػ كالشجػـ، كىع يخكف ىحا الجساؿ كيجركػنو فحػاسيع متيقطة، مغ ىشا فيع يخكف 

 .(2)«يغ الذاعخ، كيدتستعػف بالرػرة السذخقة التي يخمقيا ليع كيعيذػف فييابع
لو أىسية كبيخة في اإلسياـ في بشاء شخرية  الصفلكمشو يسكغ القػؿ: إف الذعخ السػجو 

كتبجأ ىحه السمكة بسيػلو ألشعار  ،كثقافة الصفل عغ شخيق مشحو ممكة التحكؽ األدبي
ػ، ككحلظ تشسي لجيو السمكة المغػية كتديج في رصيجه معيشة ليفزميا عمى أخخ  كأناشيج

المغػؼ عغ شخيق تفاعمو مع ىحا الشػع مغ األشعار.

                                                           
ـ، 2005، 1كالفعاليات(، دار الكتاب الجامعي، ط قدع التخجسة كالتعخيب، رياض األشفاؿ )الفمدفة السيارات (1)

 .168ص
 .195ـ، ص2001، 1مخيع سميع، أدب األشفاؿ كثقافتو، دار الشيزة العخبية، لبشاف، ط (2)
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 التخبية واألبعاد التخبؾيةمفيؾم : 1

ف الفخد بصبيعتو اجتساعي مياٌؿ لمتفاعل في بيئة معيشة محاط فييا بالخعاية إ        
خعاه كيسشحو كاالىتساـ كالصفل بحرة أساس كمخكدية داخل ىحا السجتسع، يكبُخ بيغ مغ ي

الحب كاالىتساـ الكافي؛ كىػ خاضع لعسمية تغيخ جدسية كنفدية كعقمية كحلظ كىحا راجع 
إلى التخبية التي يتمقاىا مغ أفخاد ىحا السجتسع الحيغ يؤثخكف فيو كيتأثخكف بو. كالتخبية ىي 

 العامل الفاعل لبشاء مجتسع ناجح قػؼ ككسيمة مثسخة لحفع التخاث كبشاء الحزارة. 

أنذاًء سميسا فيػ  إنذاءهيؤكج العمساء عمى ضخكرة االىتساـ بالصفل؛ كيمحػف كحلظ عمى ك 
أعصػني شفميغ »أرٌض خربة تشتج ما زرعشاه فييا عغ شخيق التخبية، حيث يقػؿ ركسػ: 

فبشاء الصفل عغ شخيق التخبية كالتقػيع  (1)«ألصشع مغ أحجىسا مالكًا، كمغ اآلخخ شخيخاً 
ىػ إال عسمية لبشاء السجتسع، كمغ خالؿ ىحا الصخح البج لشا مغ الخمقي كالعقمي ما 

 التعخؼ عمى معشى التخبية أكال ألىسيتيا في ىحا السبحث.

 تعخيف التخبية: 1-1

 التخبية لغًة:  1-1-1

جاء في "لداف العخب" البغ مشطػر: التخبية : رب كلجه كالربي يخبو ربا ، كرببو       
ي: بسعشى رباه تخبية. كالقػؿ مثال نعسة تخبيا أؼ تحفطيا تخبيبا كتخبة، عغ المحيان

كتخاعييا كتخبييا كسا يخبي الخجل كلجه، فابغ مشطخ يحجد التخبية انصالقا مغ فعل ربت إذ 

(2)ربت الربي، كربتو: رباه، يخبتو، تخبيتا : رباه تخبية.”يقػؿ: 
كتدتعسل كمسة التخبية  

، فقاؿ: " كمغ السجاز: فألف في  التيحيب كعمػ السشدلة، كقج ذكخ»بسعشى  ذلظ الدمخذخؼُّ

                                                           
، السسمكة العخبية الدعػدية زغمػؿ راغب الشجار، أزمة التعميع السعاصخ كحمػليا اإلسالمية، الجار العالسية لمكتاب (1)

 .85صـ، 1995)د.ط(، 
 .405، ص4ابغ مشطػر، لداف العخب، دار صادر، لبشاف، ج (2)
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في قػؿ هللا تعالى:  اإلسخاءكقج جاءت لفطة "ربى" في سػرة  .(1)«َرَباكة قػمو: في أشخفيع

(2)[ َوقُْل َربِي اْرَحْمُهَما َكَما َربَيَاني َصِغيًرا]
. 

عشي الحفاظ كالتخبية في السعشى المغػؼ جاءت بسعشى الحفاظ كالسخاعاة، فتخبية الصفل ت
عميو كمخاعاتو، كسا يزيف "الدمخذخؼ" إلى ىحا السعشى معشى إضافي كىػ التيحيب. 

 فتخبية الصفل تيحيبو قرج العمػ في السختبة.

  التخبية اصظالحًا: 1-1-2

تغحية الجدع كتخبيتو بسا يحتاج إليو مغ »ف التخبية في السعشى االصصالحي تعشي: إ      
معافى قادرًا عمى مػاجية تكاليف الحياة كمذقاتيا. فتغحية  مأكل كمذخب ليّذب قػياً 

اإلنداف كالػصػؿ بو إلى حج الكساؿ ىػ معشى التخبية، كيقرج بيحا السفيـػ كّل ما ُيغحؼ 

 (3)«في اإلنداف جدسًا كعقاًل كركحًا كإحداسًا ككججانا كعاشفة
مح التخبية بالتعخيف كىػ ُيعج الفيمدػؼ "أرسصػ" مغ أكؿ الفالسفة الحؼ تمقػا مرصو      

فالتخبية . (4)«إعجاد العقل لكدب العمع»يعخفو عمى أساس الغخض الحؼ تؤديو فغخضيا ىػ: 
 في نطخ أرسصػ ىي بخمجة العقل إلعجاده لسخحمة ثانية ىي كدب العمع كتمقي السعمػمات.

سية كل تش»(" عمى أنيا : Johann Heinrich Pestalozziبيشسا يعخفيا "بدتسالػتدؼ )   

. فقج ربط التخبية بالصفل أؼ أنيا تالـز الصفل كتخافقو مغ (5)«قػػ الصفل تشسية متالئسة
 السيج، ليشسػ حدب العادات كالتعاليع التي ُجِبل عمييا ليشسػ مذبعًا بيا.

ىحه العشاية مػجية إلى  كانتالخعاية كالعشاية في مخاحل العسخ األدنى، سػاء »كىي تعشي 
أـ مػجية إلى الجانب الُخمقي الحؼ يتسثل في إكداب الصفل أساسيات الجانب الجدسي 

                                                           
 .158ـ، ص1922، 1الدمخذخؼ، أساس البالغة، دار الكتب، القاىخة، مرخ، ط (1)
 .24سػرة االسخاء، اآلية  (2)
 .15ـ، 1978، )د.ط(، سػريا عباس، أصػؿ الفكخ التخبػؼ في اإلسالـ، دار ابغ كثيخ محجػب (3)
 .46ـ، ص1998، في سبيل مػسػعة فمدفية، مكتبة اليالؿ، لبشاف، )د.ط(، مرصفى غالب (4)
  .21ـ، ص2000، 1، طمرخ أحسج دمحم الصيب، أصػؿ التخبية، السكتب الجامعي الحجيث (5)
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. لحلظ فالسقرػد بالتخبية ىي (1)«قػاعج الدمػؾ كمعاييخ الجساعة التي يشتسي إلييا
اإلصالح مع التيحيب كىي تختبط بالصفل في أكؿ مخاحل عسخه ليتمقى العشاية الخاصة 

لعقمية كتأميشو بكل ما يحتاج إليو، فالتخبية مػجية إلى جسيع جػانبو الجدسية كالشفدية كا
 الدميسة تػجو ميػؿ الصفل.

 مفيؾم األبعاد التخبؾية: -1-2

اتداع السجػ، كقالػا أنو لحك بعػج: أؼ رجػل نافػح الػخأؼ ذا غػػر كذا »البعج لغة ىػ:       
يا: الدسات بعج رأؼ، كالذيء الستشاىي في نػعو"، كجسعو أبعاد، كتأتي بسعاني متعجدة، مش

 .(2)«كالسطاىخ أك الجػانب
كقج تعجدت معاني مرصمح "البعج" االصصالحية، فيػأتي البعػج االجتسػاعي لمتخبية بسعشػى:  
تأثيخ البيئة االجتساعية عمى الفخد، كسا تأتي األبعاد بسعشى: "الجػانب التخبػية السخافقة"، »

كيعخؼ الباحث "سييخ  (3)«بسفيـػ ماككػحلظ عخفػت بأنيا: "مجسػعة السجلػالت السختبصة 
عبج هللا" األبعػاد إجخائيا بأنيػا: مجسػعػة السػجلػالت أك الجػانب أك السجػاالت السختبصة 

تجاه السجتسع  -بسفيػػـ السدؤكلية االجتساعية، كمػا يتختب عمػى ىػحه السدؤكلية مػغ سػمػؾ 

 (4)كحية كاألخالقية كاالجتساعية.يعسل عمػى صػقل شخرية الفػخد مػغ جسيع جػانبيا الخ  -
فاألبعاد إذا في معشاىا المغػؼ تعشي السجػ كاالتداع بيشسا تكػف في االصصالح ىي 
الجػانب التخبػية الكاممة التي تؤدؼ كامل السدؤكلية تجاه الفخد لتخاعيو كتخعاه نفديا كجدجيا 

 .حدب ما يشاسب بيئتو كمجتسعو كيتساشى معيسا كأخالقياكاجتساعيا 

                                                           
أحسج، دمحم حديغ، األىجاؼ التخبػية لمعبادات في اإلسالـ، رسالة لشيل درجة الجكتػراه في التخبية، كمية التخبية،  (1)

 .14امعة ششصا، قدع أكؿ التخبية، مرخ، )د.ت(، صج
 .63مرصفى إبخاليع كآخخكف، السعجع الػسيط، ص (2)
سييخ عبج هللا، األبعاد التخبػية لسفيـػ االستقامة في ضػء القخآف الكخيع كالدشة الشبػية، رسالة مقجمة لشيل شيادة  (3)

 .09ـ، ص2010الساجدتيخ، كمية األدب، الجامعة اإلسالمية، فمدصيغ، 
 .09، صالسخجع نفدو (4)
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كالتخبية  بيحا السعشى تعشي تصػيخ كتشسية الخرائز الجدسية كالعقمية كالخمكية لجػ الصفل 
كنحغ مجتسع مدمع يحكسو الجيغ كتديخه العقيجة في معطع أمػر حياتو، فحتى التخبية تكػف 

كالتخبية اإلسالمية تعشى بغخس كتشسية خرائز في الذخرية »عمى أساس إسالمي: 
ىسيا التسدظ بالكيع الخكحية كالخمكية، فزال عغ حخية الفكخ كاالنفتاح العخبية، كلعل مغ أ 

عمى السرادر السختمفة لمثقافة كأف تشسي في الفخد قجرات كميارات كاتجاىات معيشة ... 

. فسغ خالؿ كل ما تقجـ (1)«( ككحلظ أىسية العسلاإليثارمثل تغميب السرمحة السذتخكة )
مغ جسيع الشػاحي  الصفلسية لمتخبية ىي تشسية شخرية يسكششا القػؿ أف: الػضيفة األسا

 كالجػانب فالعسمية التخبػية تكتسل باكتساؿ ىحه الجػانب كاألبعاد.

 

ىػ مشطػمة متكاممة مغ األىجاؼ التخبػية، كىحه األىجاؼ: مصفل لكاألدب السػجو       
بية كتفدج الفصخة تديع في عسمية البشاء التخبػؼ كالحساية مغ األخصار التي تيجـ التخ »

كىحه األىجاؼ تحققيا األبعاد التخبػية كالتي تحقق تكاماًل تخبػيًا كىحه األبعاد  (2)«الدميسة
ىي: العمسية، الجيشية، األخالقية كاالجتساعية ... كغيخىع مغ األبعاد مشيا: الجسالية، 

 كالرحية، كالثقافية ...الخ.

جو لمصفل كبيخة ججًا، فيع ممدمػف في كتاباتيع مدؤكلية السؤلفيغ لألدب السػ  كانتلحلظ فقج 
عمى أف يػاكبػا مخاحل نسػ الصفل، آخحيغ بعيغ االعتبار أعسار األشفاؿ كمدتػيات 

 إدراكيع.

عمى تخسيخ الكيع التخبػية كالتعميسية في الصفل، كالتخبية مصفل لكيعسل الذعخ السػجو      
اعج، فعمى كاتب الذعخ الصفػلي أف يزع أسبق مغ التعميع في تشذئة الصفل كتمقيشو القػ 

فالكاتب كمغ خالؿ ما يقجمو االعتبارات التخبػية كالتعميسية في عسمية التأليف كالكتابة. 

                                                           
 .11.12ـ، ص2009،  1عبج الكخيع عمي اليساني، فمدفة الكيع التخبػية، دار الذخكؽ لمشذخ كالتػزيع، األردف، ط  (1)
 .134دمحم حدغ بخيغر، أدب األشفاؿ أىجافو كسساتو، ص (2)
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. فالكاتب (1)«يدتصيع أف يدكده بالكيع الثابتة ... كيخػ في ذلظ القجكة الحدشة»لمصفل: 
ء حبيع في نيخه كي يشيمػا مشو لمصفل ىػ مشبع ال يجف يثق بو األشفاؿ ليمقػا بعقػليع كدال

ما استصاعػا فيػ بإبجاعو ُيثبت في عقػليع كيصبُع في ترخفاتيع كسمػكياتيع مجسػعًة مغ 
 كالكيع. األخالؽ

يغ رمػا بدياـ مػىبتيع في ساحة كُيعج "أنفيف جسػعي" مغ الذعخاء الجدائخييغ الح     
ع الصفػلة كارتباشو بيع. كلعل مغ ؛ كقج أصاب كأبجع في ىحا السجاؿ لعذقو عالأدب الصفل

ديػانو "بخاعع جدائخية" كالحؼ كقع اختيارنا عميو لشجرسو  صفلأىع كأكؿ مؤلفاتو السػجية لمبيغ 
لكاتب "جسػعي أنفيف" كنتعسق في زكاياه كنغػص في عالع الصفػلة مغ خالؿ كمسات ا

 رحسو هللا. 
افة لػالية بدكخة )ميخجاف القخاءة في ديػاف "بخاعع جدائخية" صجر عغ مجيخّية الثق        

قريجة، تخاكحت قرائجه في شػليا ما  56احتفاؿ "كالية بدكخة" ( كقج احتػػ الجيػاف عمى 
بيغ القريخة التي ال تتعّجػ أربعة أبيات مثل أنذػدة ) الصبيعة ( كأنذػدة )سميع أنا(، 

بيتًا(، كأناشيج  34د أبياتيا )كالصػيمة مقارنة باألكلى؛ كقريجة ) حمع آماؿ ( كالتي بمغ عج
األشفاؿ عادة ال تكػف شػيمة كي تكػف سيمة القخاءة كاالستيعاب، كسا تشاسب مدتػػ 

كفي الرفحات القادمة سشمج إلى قرائج ىحا الجيػاف كندتخخج أىع األبعاد التخبػية  .إدراكيع
 التي أدرجيا الكاتب "جسػعي أنفيف" فيو كتػجو بيع إلى الصفل.

 التخبؾية في ديؾان: "بخاعؼ جدائخية" ل األبعادأشكا -2

ف الذعخ باعتباره أحج الفشػف التعبيخية كأىسيا فيػ يحاكي الػاقع كزاخخ بقزاياه، إ        
فيػ مخآة لسا يحجث كما ىػ مػجػد، كالذعخ محاكاة لمحياة التي نعيذيا يشقميا إليشا في 

لسدؤكلية األكبخ في كتابة مجسػعٍة مغ يتحسل ا صفلشية أدبية مشسقة. كالكاتب لمصػرة ف
 السػضػعات كصياغتيا في شكميا السالئع لمصفل.

                                                           
 138يشطخ: دمحم حدغ بخيغر، أدب األشفاؿ أىجافو كسساتو، ص (1)
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كالذاعخ" جسػعي أنفيف" مغ الحيغ آمشػا ببشاء الصفل مغ السيج، ألىسية شعخه كما يحسمو 
مغ مزاميغ تعميسية كتخبػية قادرة عمى الحفخ في مخيمة كعقل الصفل كتػجييو. ليحث 

الجيغ، كتمقيشيع حب العمع. لحلظ فجيػانو "بخاعع" يتزسغ الكثيخ مغ األشفاؿ عمى التسدظ ب
 الكيع كاألبعاد التخبػية.

كسشتعخؼ عمى أىع األبعاد التخبػية التي أدرجيا "جسػعي أنفيف" في ديػانو نذخحيا حدب 
 ما تقتزيو الجراسة كالعسل البحثي.

 البعج الجيشي: 2-1
د األساسية في بشاء كتقجـ الحزارات اإلندانية في ُيعج الجيغ مغ الجعامات كالخكائ       

ضل ما يقـػ بو مغ دكر رئيدي في صياغة حياة اإلنداف كسمػكياتو كمعامالتو. فالجيغ 
مػجٌو كضابط لمدمػؾ اإلنداني، كابٌح لتفاعالتو كانفعاالتو. فالسدمع كفي جسيع مخاحمو 

 لجيغ كالعقيجة اإلسالمية. مخاحمو العسخية؛ يدتطل با أخخالعسخية كمغ السيج كحتى 

الصفل بحاجة كبيخة لتمقيشو الجيغ مشح الرغخ كيتع ىحا عبخ األدب كالذعخ كغخس التعاليع 
يمعب دكرًا كبيخًا »القائع عمى أسذ إسالمية كعمسية: لصفل ا كأدباإلسالمية في نفػسيع، 

..( أك تخفيف ما في خمق التػازف الشفدي لجػ الصفل كيحسيو مغ العمل الشفدية الكثيخة ).

. فاألدب الصفػلي الحؼ تتكاثف فيو األبعاد الجيشية (1)«يشتاب الصفل مشيا بل عالجو الحاسع
ىػ مذحػف باإلجابات الكثيخة التي يبحث عشيا األشفاؿ، ككحلظ يحتاجػنيا في حياتيع 

  اليػمية ليخشجىع كيقػـ سمػكيع.

ي يدعى إلى تخبية الصفل عمى في مجسمو يقػـُ عمى أساس ديش مصفللكالذعخ السػجو 
التي تتساشى مع الجيغ اإلسالمي، كقج سعى الذاعخ "جسػعي أنفيف"  كالدمػكياتاآلداب 

 األمخإلى تحقيق ىحا اليجؼ باستعساؿ لغٍة تشاسب الصفل كتػافق فيسو بعيجًة عغ أسمػب 
 .لصفلاكالشيي الحؼ يشفُخ مشو 

                                                           
 .128ـ، ص1986، )د.ط(، لبشافب الكيالني، أدب األشفاؿ في ضػء اإلسالـ، مؤسدة الخسالة، نجي (1)
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ف مجسػعة مغ القرائج الداخخة باألبعاد كقج رصجنا في ديػاف "بخاعع" لجسػعي أنفي    
تمقيغ الجيغ كتعاليسو لمصفل مخاعيا في ذلظ مجػ  ذاعخية التي يحاكؿ مغ خالليا الالجيش

أناشيج( كىي:]أنا  3كفيسو، كمجسػع األناشيج التي كردت محسمًة بيحه األبعاد ىي ) إدراكو
 مدمع )الذيادتاف(، الفتاة السدمسة، ديشي اإلسالـ(. 

 "[:أنا مدمؼ "الذيادتانح كأكؿ مثاٍؿ قريجة ]كسشأخ

 يان  ا بإيس  ني  ى الج  ر  ***  أ    ؼٌ دم  ا مدمٌؼ، أنا م  أن  

 يان  ث   و  ك ب  شخ   أ  ل  ***  و    ه  ج  ب  هللا أع   ب  ح  أ  

 ان  ند  إ   خ  ي  خ   جٌ س  ح  ا  ***  م  ن  ج  ي  س   ن  أ   ج  شي  أ  و  

 يان  ظ  ع  أ   يؽ  يخ  الج  خ  ا  ***  و  يش  يج  ي   اء  ج   يٌ ب  ن  

 انيكخ  ش  و   سج  الح   ػ  بي  ***  ل  ا ر  ي  أ   السمػ   لػ  

 (1)يان  الب   ع  بج  الس   ت  ن  أ  ي  ***  ف  حي  أو ت   ج  ب  الع   سيت  ت  
أف أكؿ ما يتعمسو الصفل مغ أسختو كعائمتو كالسجتسع أجسع أنو مدمٌع فصخ عمى اإلسالـ، 

التػحيج كالذيادتاف كأسذ كلعل أكؿ خصخة لتصعيع الصفل بالجيغ اإلسالمي ىي تعمسيو 
ديشو. كىحا ما يدعى إليو الكاتب "جسػعي أنفيف" فأكؿ ما ابتجأ بو الكاتب ديػانو ىي 

 قريجة الذيادتاف أك أنا مدمع.

باستعساؿ لغة بديصة عبخ  ،الصفل إلى تبديط السفاليع كتدييميا لمصفل أدبيدعى     
ع غيخ بديط، كنخػ أف الكاتب يبجغ تعخيفو الجيغ كتعاليسو برػرة جمية بعيجة عغ كل لف

أنذػدتو بتكخاره لعبارة أنا مدمع التي تحجد انتساء الصفل الجيشي مغ خالؿ أسمػب التكخار 
الحؼ ييجؼ إلى التأكيج. يمفت الكاتب الصفل إلى صفات السدمع مغ خالؿ قػلو: )أحب هللا 

كيتابع قريجتو بالتعخيف أعبجه كال أشخؾ بو ثاني كأشيج أف سيجنا دمحم خيخ إنداف ...(. 
بخسػؿ هللا عميو الرالة كالدالـ كذلظ ضاىٌخ في قػؿ الذاعخ: )دمحم خيُخ إنداف، نبٌي جاء 

                                                           
 .08جسػعي أنفيف، بخاعع جدائخية، دار عمي بغ زيج لمصباعة كالشذخ، الجدائخ، )د.ط(، )د.ت(، ص (1)
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ييجيشا، خيُخ الجيغ أعصاني( فالذاعخ يعخؼ الصفل عمى رسػؿ هللا عميو الرالة كالدالـ 
اتو كىحا ما يحث الجيغ اإلسالمي عميو مغ خالؿ تعخيف الصفل عمى الشبي كذكخ صف

كمكانتو العطيسة، فالصفل كفي مخاحمو األكلى يسيُل إلى التأثخ بالسحيصيغ بو كاالقتباس مغ 
شخرياتيع ككالميع فالذاعخ كعشجما يحكخ صفات الخسػؿ كتعطيع شانو يصبع حبو في 
ذات الصفل ذك الصبع الير،  كسا يختع الذاعخ القريجة بحكخ صفات هللا سبحانو كتعالى 

بي( كىحا تعطيع هلل عد كجل، كتعديد حبو في نفذ الصفل مع تعميسو )لظ السمظ أيا ر 
 استذعار مخاقبة هللا الجائسة لشا.

كنالحع كمغ خالؿ األنذػدة أف الكاتب قج استعسل لغًة بديصة ككمسات كاضحة غيخ     
معقجة مثل: )أحب هللا، أعبجه، دمحم خيخ إنداف( فيػ ُيخاعي الذخيحة التي يخاشبيا ليبدط 

ذخح كل ما يتمفع بو فيػ كبعج أف ذكخ لفع )سيجنا دمحم( قج أنتقل ليعخؼ الصفل بيحه كي
الذخرية بحكخ محاسشيا كمكانتيا مغ خالؿ قػلو: )دمحم خيُخ إنداف، نبي جاء ييجيشا، خيخ 
الجيغ أعصاني( فيكحا كمغ خالؿ ىحه التػكيجات عمى عطسة هللا سبحانو كتعالى مالظ 

سة لمخسػؿ عميو الرالة كالدالـ يشذأ كيتعػد الصفل عمى حبيسا كعمى السمظ كالسكانة العطي
 أف الخسػؿ عميو الدالـ ىػ السخجع لكل أفعالشا كترخفاتشا كالقجكة لشا في كل شيء.

باهلل عد كجل كتحدذ مخاقبتو كعطستو يدتذعخىا الصفل في  كاإليسافففكخة التػحيج      
و األناشيج محاكلة تمقيغ ىحا الصفل أسذ الجيغ أكلى مخاحمو العسخية كىحا ما تيجؼ إلي

 األكلى بسمعقة أدبية بأدلة بديصة ككاضحة.

الفتاة كىي قريجة ]"كفي قريجة أخخػ ذات البعج الجيشي نجج مثااًل آخخ لمبعج الجيشي، 
 [:السدمسة"

 اتي  ت  الف   ل  ك   ون  ة  ***  د  س  دم  الس   اة  ت  الف  

 ؾاتخ  األ   ل  ك   ع  ة  ***  م  خ  ب  رظ  م   ةٌ ش  ؤم  م  

 اةي  ا الح  يي  ف   ث  ع  ي  ***  ب  هللا الح   ج  عب  ت  

 اتب  اج  الؾ   ل  ك   ؾق  ا  ***  ف  يي  م  ة  هللا ع  اع  ط  
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 اةن  أ  و   ؾعٍ ذ  ي خ  وقٍت  ***  ف   ل  ي ك  م  ر  ت  ف  

 ات  ش  ؤم  الس   رؽ  ح   ؾ  اس  ***  ى  ب  ل   يخ  ي خ  ج  ت  خ  ت  

 اتح  ال  الر   ؼ  ت  ي ت  يج  ***  ك  ف  الس   مؼ  الع   ل  شي  ت  

 (1) اتي  م  األ   يخ  ة  ***  ندل  خ  ح  اج  ن   شتٌ ب   ي  ى  
إف الحجاب فخيزة عمى كل مدمسة، كىػ مغ أكامخ هللا عمى نداء السدمسيغ فقج جاء في 

ِمْغ  َيا َأيَُّيا الشَِّبيُّ ُقْل أَلْزَكاِجَظ َكَبَشاِتَظ َكِنَداِء اْلُسْؤِمِشيَغ ُيْجِنيَغ َعَمْيِيغَّ  ﴿القخآف الكخيع 
 .[59اآلية:  -]سػرة األحداب ﴾ى أف ُيْعَخْفَغ َفال ُيْؤَذْيغَ َجالِبيِبِيغَّ َذِلَظ َأْدنَ 

يتػجو الذاعخ بقريجتو ىحه إلى فئة اإلناث فيػ يحاكؿ تكخيذ معشى اإلسالـ الرحيح 
الحؼ تمتـد بو السخأة السدمسة، كنالحع أف الذاعخ في كتابتو يسيُل إلى استعساؿ األسمػب 

ػصفي أؼ كصف الفتاة السدمسة كما يشبغي أف تكػف عميو كقػلو: )الفتاة السدمسة، مؤمشة ال
مرصبخة، تعبج هللا، ترمي كل كقت، بشت ناجحة ...( فيػ يدتعسل ىحا الػصف كي 

 ُيذغل خياؿ كعقل الصفل فيػ يبتعج عغ أسمػب الػعع السباشخ الحؼ ال يحبحه الرغار.

تاة السدمسة أماـ الصفمة ليحببيا إلييا كيخبط الرمة بيغ يخسع "جسػعي أنفيف" صػرَة الف
الػصف كالصفمة لتخاىا نسػذجا حدشا كتقتجؼ بيا، كقج اتخح مغ الػصف مع الذخح كسيمة 
لتخسيخ الفكخة في ذىغ القارغ الحؼ يخاشبو كي يديل عميو مخحمة الفيع الدمذ لمكالـ 

ػػ القريجة كتأثخىع بيا، فيػ يجدج محت عتحقيق اليجؼ األكؿ كىػ تفاعميع مكيتدشى لو 
في انذػدتو الفتاة السدمسة مغ خالؿ األفعاؿ التي تقػـ بيا الرالة كالعبادة كلبذ الحجاب 
فقػؿ الذاعخ )الفتاة السدمسة( كيعقبيا الذخح الػصفي ألفعاليا كمػاصفاتيا يػحي لمصفل 

يخبط اإلسالـ لمفتاة بالربخ القارغ بأف اإلسالـ يقتخف بيحه الرفات فيكتدبيا ذىشو آليا، ل
مغ قػلو )مؤمشة مرصبخة( كعبادة هللا التي تخيحيا مغ خالؿ السقصع )تعبج هللا الحؼ بعث 

 األنذػدةفييا الحياة(، كقػلو )ترمي كل كقت( )تشيل العمع السفيج(. فيػ كمغ خالؿ ىحه 

                                                           
 .23، صجسػعي أنفيف، بخاعع جدائخية (1)
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رئة الدمػؾ كمسا تكػف مشو مغ عبارات يحاكؿ أف يرػر لمصفل أك بالخرػص الصفمة القا
 السخغػب بو كالرفات التي تترف بيا الفتاة السدمسة.

عسػما كالذاعخ "جسػعي أنفيف" خرػصا إلى أسمػب الشرح  لصفلاكيتجو شاعخ 
السغصى بقشاع الػصف كالسجح مخاعيا بحلظ التكػيغ الذخري لمصفل فيػ يعمع أف: 

ؾ معيغ كإنسا يتأتى ىحا السػاعع كاألكامخ ال تججؼ كثيًخا في تػجيو األشفاؿ إلى سمػ »
باستغالؿ ميػليع إلى المعب كالتسثيل، كبالقرز الذائعة التي تقجـ القجكة الحدشة كالشساذج 

. كىحا ما الحطشاه في أسمػب الكاتب الحؼ ابتعج عغ (1)«الصيبة كالرفات الخمكية الشبيمة
خ الشسػذج بالشدبة يعتب»الشرح السباشخ ليتجو بالتسثيل بالقجكة الحدشة كمػاصفاتيا بحيث: 

لمصفل أمخا ضخكريا ليحتحؼ بو كيقمجه، كقج يكػف فخدا مغ السحيصيغ بو أك شخريًة قخأ 
عشيا أك شاىجىا مغ خالؿ قرة، كتعج القجكة الحدشة مغ أفزل الػسائل التي تغخس قيع 

قية التخبية األخالقية، فالصفل في تخبيتو ال بج لو مغ قجكة عغ شخيقيا يتخجع األقػاؿ األخال

 الفتاةكىحا ما عسج إليو الذاعخ "جسػعي أنفيف" مغ خالؿ قريجتو ] (2)«.إلى أفعاؿ
 [ أف يخمق بأػشذػدتو ىحه نسػذجا لمفتاة السدمسة يحتحػ بيا أماـ القخاء الرغار.السدمسة
 البعج الجتساعي: 2-2

ى صار ىحا تشاقل الُكتاب كاألدباء قػؿ "أرسصػ" بأف: اإلنداف كائغ اجتساعي، حت       
القػؿ تعخيفًا لسالية اإلنداف. كتبشى الخأؼ نفدو الفيمدػؼ كعالع االجتساع العخبي "ابغ 
خمجكف" كالحؼ أضاؼ، كإذا كأف اإلنداف اجتساعيًا بصبعو، كمتسيدًا بالعقل، كلجيو مغ 

                                                           
ل، أدب األشفاؿ، دار الكشجؼ لمشذخ كالتػزيع، األردف، )د.ط(، عبج السعصي نسخ مػسى ودمحم عبج الخحيع الفير (1)

 .84ـ، ص2000
ليشا ماجج سميساف السعمػؼ، دكر رياض األشفاؿ في غخس قيع التخبية األخالقية لجػ أشفاليا، مجمة دراسات لمعمـػ  (2)

 .180ـ، ص2018، 4، العجد 45التخبػية، السجمج 
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فاإلنداف  (1)حاجات الحياة السعخكفة كالزخكرية لبقائو، ما ال يدتصيع أف يمبييا بسفخده.
 حػلو يتأثخ بيع كيؤثخ عمييع. اآلخخيغبصبعو ال يدتسخ إال بػجػد  جتساعيا

فالصفل كفي أكؿ مخاحل عسخه يػلج داخل الجساعة بجًءا بػالجيو كأسختو ليشسػ كيكبخ     
كألف الصفل ركيدة »داخل جساعات تذج عزجه، كتداعجه ليدتسخ في ميجاف الحياة: 

لسجتسعات الستصػرة تػجو اىتساميا إلى العشاية السجتسع األكلى، لحا ال عجب أف نخػ ا
ىا في شتى الشػاحي االجتساعية كاألسخية كالتعميسية ... كغيخىا؛ بالصفػلة كالكياـ عمى أمخ 

كتقجيع كل ما يسكغ أف يديع في الخقي بالصفػلة. كسا أف تشػع األساليب كالػسائل التخبػية 
مدألة ىامة ألف فمدفة السجتسع كأىجافو كالبيئة االجتساعية كالفخكؽ الفخدية بيغ األفخاد 

لحلظ فالبيئة كالسجتسع  (2)«اعاتيا لمشيػض بالعسمية التخبػيةكمدتػػ ثقافتيع أمػر يمـد مخ 
ىسا السخحمة األكلى التي يكتدب فييا الصفل مفخداتو كجدًء كبيخا مغ شخريتو عغ شخيق 

 عسمية التأثخ كالتفاعل مع أفخاد ىحا السجتسع كمع ضػاىخه كمطاىخه الستشػعة.

نساذج مغ أحجاثو ككقائعو ليصخحيا كاألدب السػجو لمصفل يتخح مغ مطاىخ السجتسع ك     
عبخ قرائجه كأناشيجه كنثخه، ليعسل عمى معالجة بعس السذاكل كغخس بعس الكيع كنقل 

 العادات كالتقاليج ككل ما يدخؼ في السجتسع.

كالصفل في بجاياتو األكلى مخمػٌؽ اجتساعي كىػ قادٌر عمى التكيف مع القائسيغ عمى »
الجدسية كالشفدية كيعقجكف معو أكؿ خصػة في التأثيخ رعايتو كالحيغ يذبعػف حاجاتو 

. كىحه الخكابط االجتساعية تشذأ عغ (3)«االجتساعي الشاشئ عغ تمظ الخكابط االجتساعية
فيػ يكتدب نسػه االجتساعي كاألخالقي مغ أقخب »شخيق أفخاد السجتسع بالجرجة األكلى 

                                                           
سقجمة، تح: احسج الدعبي، دار األرقع ابغ أبي األرقع لمصباعة كالشذخ، لبشاف، عبج الخحساف ابغ خمجكف، اليشطخ:  (1)

 .157)د.ط(، )د.ت(، ص
شيخة بشت عبج هللا التخكي، الكيع التخبػية الستزسشة في القرز ضسغ الشذاط غيخ السشيجي بالسخحمة االبتجائية  (2)

 .01ق، ص1426مية، جامعة أـ القخػ، الدعػدية، بالسسمكة العخبية الدعػدية، رسالة ماجدتيخ في التخبية اإلسال
فخيجة األميغ السرخؼ، البعج االجتساعي في قرز األشفاؿ، مجمة الجامعي، كمية المغات، قدع المغة العخبية،  (3)

 .144ـ، ص2010، 19، العجد ليبياجامعة الفاتح، 
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لػالجيغ ثع تدداد ىحه الخبخة تصػًرا السحيصيغ بو متأثخا بدمػكيع كأسمػب حياتيع، كخاصة ا

 .(1)«بخخكجو مغ إشار األسخة كارتباشو بعالقات أخخػ خارجيا
مدتعيشا بأفخاد السجتسع الحيغ يشذأ بيشيع الصفل  لصفلاكمغ خالؿ ىحا يأتي دكر أدب      

كخاصة أفخاد أسختو. كقج اعتسج الكاتب "جسػعي أنفيف" عمى مطاىخ السجتسع كأفخاده 
الشرائح كتثبيت الكيع كىحا ضاىٌخ مغ خالؿ أناشيجه التي كردت في ديػانو "بخاعع"  إلرساؿ

 كىي كاآلتي: )أمي، أبي، عيج األـ، صباح الخيخ يا أبي، حيػ الزيف(.

 كسشأخح أنذػدة ]أمي[ كأكؿ مثاؿ:

 اءس  س  ب  األ  عح  ي  ***  أ  م  ي أ  م  ي أ  م  أ  

 اءض  ٌب و  ؾك  ي  ***  ك  م  ي أ  م  ي أ  م  أ  

 اءرج  ع  األ  وس  ***  أ    يما أ  ػ ي  زش  ح  

 اءف  ي ب خ  الر  ***  ف    ى ؼٍ  ل  ى ك  ند  أ  

 اء  د  م   ي  ي أ  ي  ***  ف  ق  مت  ا ن  م  شج  ع  

 اء  س  الد   اك  ي ذ  ان  ***  ف  م  باأل   شع خ  أ  

 اء  شي  األ   ع  و  ر  ي  ***  أ  تش  س  م  ي ع  م  أ  

(2)اء  ف  الؾ   ان  لؾ  يخ  ***  أ  ي الخ  تش  س  م  ع  
 

كالذعخاء إلى األـ كتشاكلػا مػضػعيا كسحػٍر أساسي في  األدباءتصخؽ معطع       
السجتسع كنػاة مخكدية ليا مكانتيا الكبيخة في تأسيذ السجتسعات كبشاءىا فيي البجاية 
األكلى ألفخاده. فقج ضيخت األـ كالسمجأ كاألماف كالحب كالدالـ ككل ما يثيخ الصسأنيشة في 

 ذات اإلنداف.     

كمغ خالؿ قريجة ]أمي[ الحطشا أف الذاعخ شحغ األنذػدة بالكثيخ مغ الحب الحؼ      
العطيسة، فيػ يدعى إلى زرع الرفات الجسيمة  األـيذعخ بو الصفل كيقتبذ مشو صػرة 

                                                           
 .144فخيجة األميغ السرخؼ، البعج االجتساعي في قرز األشفاؿ، ص (1)
 .09، صجسػعي أنفيف، بخاعع جدائخية (2)
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لألـ كىحا كاضح في قػؿ الذاعخ: )أمي كػكٌب كضاء، حزشظ يا أمي أكسع األرجاء، 
السداحة المغػية السسمػءة باأللفاظ الحدية ىي عبارة عغ عمستشي الخيخ، األماف ...( كىحه 

تسثيل لألـ أماـ القارغ كسمجأ يجج فيو الصفل أمانو كراحتو، كيبخز بحلظ كالسكانة العطيسة 
التي كىبيا هللا سبحانو كتعالى لألـ فتحت أقجاميا الجشة لعطسة مكانتيا. كيجرج الكاتب 

 أنذػدة معشػنة بػ: ]كالجتي[ كالحؼ يقػؿ فييا:في  األـأنذػدة أخخػ يبخز فييا فزائل 

 انم  ا األ  ي  مب  ي ق  ***  ف   ان  ش  الح  ي جت  ال  و  

 انتس  الك  و   خ  الد  ***  و    ة اش  ذ  ا الب  ي  جي  ي و  ف  

 ان  ا اإليس  ي  مب  ي ق  ***  ف     ةٌ ب  ح  ا م  ي  بع  ي ط  ف  

 اند  واإلح   ظف  الع  ***  و      اءة  خ  ي الب  ت  ج  ال  و  

 (1)ان  كؾ  أ   ٌس ار  ج  ***   م      ؼٌ ال  ؾ  ي ع  ت  ج  ال  و  
صفات جسيمة قخيبة لقامػس الصفل الحؼ يفيسو كيجركو بديػلة  األـييب الكاتب     

فاأللفاظ السجرجة في القريجة: )الحشاف، األماف، العصف كاإلحداف، السحبة ...( كالتي 
ىػ ما ساعج في ربصيا الذاعخ باألـ ىي مرصمحات مغ محيصو كمغ قامػسو البديط ك 

 بيغ الصفل ككالجتو عغ شخيق لغة الػصف. أكثخربط الرمة 

فقػؿ الذاعخ: )في كجييا بذاشة، في شبعيا محبة، كالجتي البخاءة، العصف كاإلحداف 
أفكاره بدالسة ال تتخؾ  تتابع..( ىػ كصف لألـ بألفاظ ميدخة مغ قامػسو الفكخؼ، حيث 

كيخسخ صفاتيا في  األـليا. فالذاعخ يرػر  غسػضا أماـ الصفل كال تعكخ نطاـ فيسو
 ذىغ الصفل مغ خالؿ الخبط بيغ اسسيا كمػاصفاتيا بالعبارات كاأللفاظ.

عساد األسخة الػالجيغ: األـ كاألب فيسا مغ يكيساف الثبات لجػ األكالد كفي األسخة، فبعج 
األب  أف أكرد الذاعخ جسػعي أنفيف الرفات العطيسة لألـ كلسكانتيا يحىُب لسجح

 كاستحزار مكانتو مغ خالؿ قريجتو ]أبي[ التي جاءت كاآلتي:

                                                           
 .30، صجسػعي أنفيف، بخاعع جدائخية (1)
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 يب  ي .. أ  ب  ي .. أ  ب  أ  

 انم  ئ األ  اط  ؾ  ش  

 و  ب  ح  أ  ي ي الح  ب  أ  

 انحس  الخ   وب  ح  أ  

*** 

 ين  ج  ع  ي، أ  ش  ب  نج  أ  

 اةي  الح   ق  عذ  أل   

 يلب  ي الد  ن  ج  رش  أ  

 اةج  الش   غ  بم  أل   

*** 

 يم  ع   و  ال  فز  أ  

 اجً ا ع  ي  حر   ا  ل  

 ج  ج  الس   غت  م  ا ب  يس  م  

 اجً ب  ع   و  ا ل  ن  أ  

*** 

 بٌ اج  و   ي  م  ع  

 يؽ  الج   د  ر  ن أ  وأ  

 اند  واإلح   ظف  الع  ب  

 يؽ  ش  ى الد  ج  ى م  م  ع  

*** 

 اس  يش  ح   ج  سعأ  

 يم  بي ع  ى أ  خض  ي  

 اه  ر  ا أ  س  يش  ح  و  
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 ي خ  اع  ن   ج  دع  ي  

 (1)يب  ي .. أ  ب  ي .. أ  ب  أ  
ب الذاعخ في ىحه القريجة عغ القريجة الدابقة لألـ، فيػ قج لع يختمف أسمػ        

اعتسج عمى أسمػب الػصف كذكخ محاسغ كفزائل األب، كباإلضافة إلى أسمػب الػصف 
لجأ الذاعخ إلى أسمػب التكخار الحؼ لو مغ األىسية ما يجعمو عسادا يثبت الفكخة في 

تتجاكز حجكد »خار ذك أىسية: أذىاف السدتسعيغ أك القخاء الرغار كيعتبخ أسمػب التك
اإلخبار السجخد، كإنسا تذسل داللة التػكيج كتقػية شعػر الدارد كالسدخكد لو بأىسية 
التخكيب السكخر كإيحاءاتو الجاللية باإلضافة إلى إسيامو في كثافة السػسيقى الذعخية كما 

ه لكمسة: كىحا ما ىجؼ إليو الذاعخ مغ خالؿ تكخار  (2)«تزفيو عمى الرػرة مغ معاف
مخات، فالذاعخ يبتجأ قريجتو بتكخار كمسة أبي ثالث 8)أبي( عمى مجار القريجة بسعجؿ 

 مخات متتالية فيي مشاداة لحب الػالج كتعطيع شانو.

فقج كاف ىجؼ الذاعخ تعخيف الصفل عمى األب كعمى مكانتو مسا يخمق مداحة      
قيا األدب بالحات عبخ أسمػب السج كبيخة مغ الحب كاالحتخاـ في ىحه األنذػدة كالتي يخم

الػصفي البعيج عغ األمخ كالشرائح التي يشفخ مشيا األشفاؿ عسػما. فالبعج االجتساعي 
يطيخ في ىحه األنذػدة مغ خالؿ ذكخ الذاعخ جسػعي أنفيف لسدايا األب كصفاتو 

 لُيذكل لجيو عػاشف أكبخ مغ التي اكتدبيا مغ خالؿ التجخبة بل يزخسيا في داخمو.

كقج اتخح الذاعخ مغ المغة البديصة كسيمة شخيقة ناجحة لتخسيخ الفكخة السصمػبة في 
كججاف الصفل كعقمو، بحيث اعتسج في القريجة عمى الػصف السرحػب بأسمػب التكخار 
المحيغ جاءا مربػبيغ في قالب لغٍة سيمة كعبارات متجاكلة في محيط الصفل كقخيبة إلى 

 ذىشو كفيسو مشاسبة لعسخه.

                                                           
 .10، صجسػعي أنفيف، بخاعع جدائخية (1)
، 8نػر الجيغ الدج، تحميل الخصاب الذعخؼ، رثاء الرخخ نسػذجا، مجمة المغة كاألدب، جامعة الجدائخ، العجد (2)

 108ـ، ص  1996
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في بث البعج االجتساعي لجػ الصفل لمسكانة التي يحتميا  كاألـكلعل ابتجاء الذاعخ باألب 
حيث تسثل األـ كاألب قيسًة اجتساعية كبيخة في الثقافة »ىحيغ العسػديغ الستيشيغ، 

 . كنجاح السخء يبجأ مغ نجاح عالقتو بأفخاد أسختو عسػما ككالجيو خرػًصا.(1)«العخبية

 :البعج العمسي 2-3

يجسُع كل فخد عمى أىسية العمع كمكانتو العطيسة في الخقي باإلنداف كرفعو درجات       
كثيخة، كتصػر الحزارات كاستسخار ازدىارىا متػقف بجرجة كبيخة عمى العمع كمكانتو فييا 

 كمجػ االىتساـ بو فيػ يجخل في جسيع مجاالت العير كالحياة.

ة الشبػية السباركة عمى فزل شمب العمع العطيع، كقج تػاتخت األدلة مغ الكتاب كمغ الدش
كثػاب مغ يصمبو كمغ يمقشو، فقج كرد قػؿ هللا تعالى في كتابو العطيع كفي سػرة السجادلة 

فقج قخف سبحانو كتعالى  (2)[يخفع هللا الحيؽ آمشؾا مشكؼ والحيؽ أوتؾا العمؼ درجاتتحجيجًا: ]
 غ الثػاب كىحا لمسكانة العطيسة لمعمع كالتعميع.العمع باإليساف ليجعميسا في مختبة كاحجة م

قل ىل يدتؾي الحيؽ يعمسؾن والحيؽ ل كيقػؿ عد كجل في آية أخخػ مغ سػرة الدمخ: ]

. كىحيغ اآليتيغ فييسا الجليل القاشع، كالبياف الطاىخ عمى فزل العمع كالحث (3)[يعمسؾن 
العمع في قػلو: ]عغ أبي كيحثشا الخسػؿ عميو الرالة كالدالـ عمى شمب  عمى شمبو.

: "أال أف الجنيا ممعػنٌة، ممعػٌف -صمى هللا عميو كسمع-قاؿ، قاؿ  -رضي هللا عشو-ىخيخة 

(4)ما فييا، إال ذكُخ هللا، كما كااله، كعالٌع أك متعمٌع"[.
 

لع يخمػ ديػاف "بخاعع" لجسػعي أنفيف مغ األبعاد التعميسية كالتي يحاكؿ مغ        
لعمع كالتعمع في الصفل كذاتو، كلعل مجسػع القرائج التي جاءت محسمة خالليا بث حب ا

                                                           
 .146االجتساعي في قرز األشفاؿ، صفخيجة األميغ السرخؼ، البعج  (1)
 .11سػرة السجادلة، اآلية  (2)
 .09سػرة الدمخ، اآلية  (3)
 ـ، ص1988، 3دمحم ناصخ الجيغ األلباني، صحيح الجامع الرغيخ، السكتب اإلسالمي، ط (4)
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بيحا البعج ىي كاآلتي: )كتابي، مجارس الغج، مكتبتي، المػحة، مجرستي، ياسسيغ العمع، 
 نذيج يازرارؼ(. كمغ أكؿ األمثمة التي سشجرجيا ىي أنذػدة ]كتابي[:

 اب  ند  األ   ل  ك   ؽ  م   ف  شخ  ***  أ    اب  ح  ص  األ   خ  ي  ي خ  اب  ت  ك  

 اب  ج  اإلع   ؾق  ى ف  ام  د  ت  ***  ي    و  م  ام  ك  ب   ؾن  الك   ؼ  ز  ي  

 األبؾاب بخ  ع   ل  ؾ  ج  ت  ا  ***  ت  ي  م  جخ  ت   ؾرٌ ظ  س  و   رلٌ ف  

 اب  سخ  األ   يؽ  ل  ب  شق  ت  ًة  ***  ت  ائج  اًرا ى  ح  ؾص  ب  غ  ت  و  

 (1) اب  لب  اب األ  خ  تعب ش  مؼ  ***  و  ي ح  ا ف  خً ك  ف   ك  ار  تذ  و  
ىػ شػؿ عباراتيا مقارنة باألناشيج الدابقة، كسا  األنذػدةما نالحطو في ىحه  أكؿإف   

سشػات  عسخه بيغ الثساني أنو أدرج ألفاضا ججيجة متالئسة مع مدتػػ الصفل الحؼ يتخاكح
سشػات في مخحمتو التي يبجأ فييا بالجراسة كالتعمع الستعسق، كمغ األلفاظ الججيجة  كالعذخ

، تتجػؿ، تغػص اإلعجاب، الكػف، األندابىحه األنذػدة: )أشخؼ مغ كل  الجاخمة عمى
 ...( فيحه األلفاظ تعسل عمى إثخاء رصيج الصفل المغػؼ كتػسع مداحتو المغػية كالتعبيخية.

يحاكؿ "جسػعي أنفيف" في أنذػدة ]كتابي[ أف يخمق اتراال بيغ الكتاب كالصفل عبخ     
خ األصحاب كسا يحكخ الذاعخ كربصو بقرز الخياؿ خمق عالقة كشيجة بيشيسا فيػ خي

كمرصمحات الخسػمات الصفػلية عبخ استعساؿ السرصمحات السدتػحاة مغ عالع الصفل 
. كلعل ىجفو األكؿ مغ خالؿ ىحه األنذػدة مغ خالؿ تذبيو الكتاب بػ: )بحار، أدغاؿ ...(

 ىػ تذػيق الصفل كحثو عمى مرادقة الكتاب كالتػجو إليو.

 البعج التعميسي في ديػاف "بخاعع" مغ خالؿ أنذػدة ]مجارس الغج[ كالتي يقػُؿ فييا: كيطيخُ 

 اند  ا اإلن  ي  ى ب  خق  ج  ***  ي  مغ  ل   ٌس ار  ج  م  

 انط  و  ا األ  ي  ى ب  بش  ج  ***  ت  مغ  ٌس ل  ار  ج  م  

 انشي  الب   ة  خ  ام  تٌة  ***  ش  اب  ا ث  ي  ان  رك  أ  

 
                                                           

 .11، صجسػعي أنفيف، بخاعع جدائخية (1)
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 (1)ان  ط  و ا األ  ي  ى ب  بش  مجارس  لمغج  ***  ت  
أنذػدة )مجارس الغج( ىي أنذػدٌة مغ سمدمة التػعية العمسية في شعخ األشفاؿ،       

تصخؽ فييا الذاعخ "جسػعي أنفيف" إلى قزية العمع كالتي تعتبخ مغ أىع كأكبخ القزايا 
في العالع اجسع لألىسية العطيسة التي تحتميا كالخجمة التي تديع بيا لحل السذكالت 

 لخقي بالحزارات كتصػيخىا.كالسعزالت كا

فالذاعخ يخسع السجرسة كسشبع أساسي لكل تصػر حاصل في العالع كيخسل فكخة لمصفل 
القارغ مفادىا أف السجرسة ىي سبب بشاء كرقي الػشغ الحؼ يعيُر فيو فالسجرسة ىي 
السكاف األكؿ الحؼ يشفتح فيو ذىغ الصفل كتتفتح بو عيشاه عمى القخاءة كحب العمع 

فذ فيسا بيشيع، كمغ ىشا تبخز أىسية البشاء األدبي لمصفل عبخ األدب كالذعخ كذلظ كالتشا
عبخ رسع صػر مسيدة لألشياء كالخمػز السيسة في حياتو. فتكخاره لمبيت )مجارس لمغج تبشى 
بيا األكشاف( ماىي إال تأكيج ليحه الحكيقة كالتأكيج المفطي مغ أبخز األساليب بعج 

 في ذىغ الصفل. الػصف لتخسيخ فكخة ما

 البعج البيئي 2-4

يقػؿ رائج عمع االجتساع "ابغ خمجكف": اإلنداف ابغ بيئتو، فدمػكو كشباعو كثقافتو       
ما ىي إال امتجاد لعشاصخ بيئتو كشخيقتو في التػاصل كالتعاشي معيا، فيي مغ ترقمو 

كيل شخرية كالبيئة عامل ال يدتياف بو في تذ (2)كتمػنو حدب جغخافيتيا كمشاخيا.
 الصفل كليا الجكر الكبيخ كالفعاؿ داخل حياتو. 

السكاف الحؼ يعير فيو اإلنداف ... كسا أنيا »كالسقرػد بالبيئة في قػؿ "ابغ خمجكف" 
تعشي العشاصخ الصبيعية كالحياتية التي تػجج حػؿ الكخة األرضية كداخميا: الغالؼ الغازؼ 

كسصح األرض كما يعير عمييا مغ نباتات كمكػنات الصاقة كمرادرىا كالغالؼ السائي 

                                                           
 .13، صجسػعي أنفيف، بخاعع جدائخية (1)
 .12مجكف، السقجمة، صيشطخ: ابغ خ (2)



 " لجسؾعي أنفيفجدائخية الفرل الثاني: األبعاد التخبؾية في ديؾان "بخاعؼ

 

 
38 

. فأىسية البيئة تعػد لإلنداف كذلظ ألنيا أصل (1)«كحيػانات كإنداف بسجتسعاتيا السختمفة
 -مغ شيغ –كلج مغ رحع األرض  »فاإلنداف:   نذأتو فسشيا ُخمق كفييا يحيا كإلييا يعػد.

ضيػره عمى سصحيا ضل  ليعػد إلييا كيدتقخ فييا كيتدايج كيتكاثخ مغ خيخاتيا، كمشح

 (2)«يدتغميا كىي معصاء، رغع ثػرتيا عميو في مخات عجيجة 
كقج أصبح كاجبا كلدامًا عمى كاتب األشفاؿ أف يخبي لجييع حب البيئة كتكثيف الحخص 
كالسحافطة عمييا عغ شخيق السشياج التعميسي فالتمػث البيئي الحؼ شيجتو الدشػات الدابقة 

فل بأىسية الصبيعة لإلنداف كفزميا عميو مغ جسيع الشػاحي كىحا راجع إلى قمة تػعية الص
يجعمشا نيتع بتثكيف الصفل »التقريخ في االىتساـ بالثقافة البيئية التي كقع فييا مغ سبقػنا 

بيئيا ككضع مشيج تخبػؼ يقػـ عمى أسذ مجركسة لشذخ الػعي البيئي لجػ األشفاؿ 

كىحا ما يخمق لجػ الصفل تآلفا أكبخ  (3)«فيعليحققػا في السدتقبل مالع يقجر عميو أسال
تجاه الصبيعة كالبيئة كحخصا أكبخ أيزا لمحفاظ عمييا كاإلحداف إلييا. كيتحقق ىحا كمو 
بفزل الكاتب كأدبو السػجو لمصفل الحؼ يقػـ سمػؾ الصفل كيفدح السجاؿ لو لمتعخؼ عمى 

معيشة تديء لمبيئة كخمي أىسية البيئة كيعدز العالقة بيشيسا، ليشياه عغ سمػكيات 
الشفايات، كحخؽ الشباتات، كاقتالع الػركد كأكراد األشجار ... كتذجعو عمى سمػكيات 
أخخػ كالسحافطة عمى نطافة السحيط، كسقي الشباتات كاالىتساـ بيع، كالتشطيف الجكرؼ 

 لمسحيط.

ئية التي تجعػ كيدخُخ ديػاف بخاعع باألناشيج ذات الصابع الصبيعي السذحػف باألبعاد البي
 إلى حب الصبيعة كاالىتساـ بيا، كبعج دراستشا لمجيػاف كججنا مجسػعة مغ األناشيج

                                                           
نػر بشت احسج بغ معيس الغامجؼ،  قرز األشفاؿ لجػ يعقػب إسحاؽ، محكخة مقجمة لشيل شيادة الساجدتيخ،  (1)

 .118ـ، ص2011قدع الجراسات العميا شعبة االدب، كمية المغة العخبية، جامعة أـ القخػ، السسمكة العخبية الدعػدية، 
االجتساعية كدكرىا في تشسية قيع التخبية البيئية، أشخكحة مكسمة لشيل شيادة  مصػرؼ أسساء، مؤسدات التشذئة (2)

ـ، 2015/2016الجكتػراه، تخرز عمع االجتساع، كمية العمـػ اإلندانية كاالجتساعية، جامعة دمحم خيزخ بدكخة، 
 .144ص

 .882السخجع نفدو، ص (3)
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أناشيج كىي: )الصبيعة، الحجيقة، عرفػرنا(. كأكؿ  03بعجد  كانتمغ ىحا الشػع كقج  
 مثاؿ سشجرسو مغ ىحه السجسػعة ىي أنذػدة ]الصبيعة[ القائمة:

 خ  س  الث   ة  زخ  خ  ***  و    خ  ج  الذ   ب  ح  أ  ا ن  أ  

 ورخ  اء والد  الس  ***  و    ؾر  ى  الد   ق  ذ  ع  ا  و  

 ػ  ضح  أ  و   ض  رك  أ  ***  و    مدػ  اء أ  ؾ  الي  ب  و  

 (1)خج  الذ   ب  ح  أ  ا ن  ا       ***  أ  ن  ا أ  ن  ا أ  ن  أ  
 نخػ أف الذاعخ يدتعسل جسال قريخة كأبيات مخترخة في ىحه األنذػدة مثل: )أعذق 

مجًة  انتباىوفالصفل ال يدتصيُع أف يخكد »س كأضحظ ..( الدىػر، أحب الذجخ، أرك

يدتيل أنذػدتو  (2)«شػيمة مسا يدتمـد أف تكػف السقصػعة قريخة كمفعسة بالتذػيق
بزسيخ الستكمع )أنا( ليخمق مغ نفدو قجكًة يقتجؼ بيا األشفاؿ، فيػ يتحجث عغ نفدو 

الصبيعة كيحب  بأسمػب مخترخ مػجد يحسل في كشفو تػجييات تجعل الصفل يحب
  الدىػر ككل مطاىخىا دكف أف ُيرخح بيحه التػجييات كالشرائح.

( ليديل عمى الكاتب أنا) الستكمعكالجسيل في أنذػدة ]الصبيعة[ أنيا ُعخضت بزسيخ 
ليحه األىسية عمى  إسقاشوالتأثيخ في الصفل، فقج أضيخ أىسية حب الصبيعة مغ خالؿ 

يا لتػسيع دائخة الحب لمصفل تجاىيا. فكسا قمشا سمػكو معيا كالكذف عغ مذاعخه تجاى
سابقا بأف الصفل يسيل إلى االقتجاء بسغ ىع قخيبػف مشو أك يجيجكف التأثيخ فيو بعيجا عغ 

 األساليب التعدفية كالستذجدة.

 كيطيخ البعج البيئي كحلظ في أنذػدة أخخػ بعشػاف ]حجيقة[، كىحه بعٌس مغ أبياتيا:

 ور  خ  الد   ػ  ح  سش  *  ت  **  ؾر  مش  ل   ةٌ يق  ج  ح  

 ؾرب  ح   ةٌ اف  ظ  ***  ل    ةٌ اق  ن  أ   ة  اف  غ  ن  

 ؾرن  ىا و  ور  د  *** ت   ةٍ ىخ  ز   ل  ك   ب  اًل ى  أ  

                                                           
 .14، صجسػعي أنفيف، بخاعع جدائخية (1)
 .83خ مػسى ودمحم عبج الخحيع الفيرل، أدب األشفاؿ، صعبج السعصي نس (2)
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 ؾرى  الد   ة  ق  ر  ا *** و  ي  نغخًة ب   ظمب  ت  

 (1)ورج  ت   دسةٍ ن  *** و   ةٍ دس  ل ب  ك   ب  اًل أى  
ازؿ التي تعبق الحجيقة جدء ال يتجدأ مغ الصبيعة فيي مداحة مغ مداحات السش     

بسطاىخ الصبيعة مغ نباتات كشجخ كزىخ كغيخه ... كالبعج البيئي في ىحه األنذػدة يطيخ 
مغ خالؿ كصف الذاعخ لمحجيقة كسشبع لمدخكر كالذفاء، فيحه األبيات ماىي إال نريحة 
خفية تجعػ الصفل لحب الحجيقة كاالىتساـ بيا لسا ليا مغ مسيدات كخرائز، فحكخ 

 يجعمو ييتع بيا مخكدا عمييا كعمى مكانتيا. أماموخرائز لمذيء السسيدات كال

الحجيقة شكال مخترخا قريخ العبارات متذكال بأسمػب الػصف الحؼ غمب  أنذػدةكتتخح 
عمى أسمػب الذاعخ "جسػعي أنفيف" في الكتابة محاكال مشو تذغيل خياؿ الصفل زاخخة 

خجاـ عبارة )حجيقٌة لمشػر تسشحظ الدخكر( بالفػائج التػعػية التي تقخب الصفل إلييا، فاست
ىػ مجح بديط لمحجيقة مسا يجعل الصفل يحبيا كسا يزيف الذاعخ عبارة )نطافة أناقة 
لصافٌة حبػر( ىي ما تديج في نفدو الخغبة في السحافطة عمى نطافتيا كتػعيتو لزخكرة 

 ذلظ كي تبقى عمى حالتيا كتسشحو ما يحب كما يحتاج.

 ي:البعج القؾم 2-5

ُيعج أدب األشفاؿ ضخكرة كششية قػمية ثقافية كتعميسية، كالكاتب يتحسل فيو مدؤكلية      
غخس الكيع الػششية كالقػمية في نفذ الصفل ليعتد بػششو كيفتخخ بو كيحبو كيخمز لو، 

 (2)«مأزـك بقمق اليػية، كيستج ىحا التأـز إلى ثقافة األشفاؿ»فالتفكيخ العخبي كمشح األزؿ: 

ى أىسية ىحا البعج في أنو يعخؼ الّصفل بأنو عخبي في كششو الّرغيخ، كأف كششو كتتجم
جدء مغ الػشغ العخبي الكبيخ اّلحؼ يخبط القػيسة بالعخبية بيغ أجدائو، كتجعع أكاصخ 

                                                           
 .22، صجسػعي أنفيف، بخاعع جدائخية (1)
أبػ ليف عبج هللا، االتجاه القػمي في الخكاية، السجمذ الػششي لمثقافة كالفشػف كاآلداب، الكػيت، )د.ط(، )د.ت(،  (2)

 .51ص
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كحجتو لغة كاحجة كديغ كاحج، كقّيع ركحية كاحجة كتاريخ كاحج كتخاث مذتخؾ، كمػقع 

 . (1)لى لخميج في مكاف حيػؼ مغ العالعجغخافي مترل يستج مغ السحيط إ

الّتاريخية  كىشاؾ مغ يعخؼ القػمية انصالقا مغ األسذ الّتاريخية فيخػ أنيا تمظ العسميات
الّتي أدت إلى ارتباط الجساعة بالسكاف ؛ بسعشى أف العامل الّتاريخي ُيعّج مغ أقػػ العػامل 

أمة مختبصة بالسكاف اّلحؼ تعير فيو، الّتي تسّيد قػمية عغ باقي القػميات األخخػ، فكّل 
كيكػف السكاف ذك قيسة تاريخية بحياة الفخد فيبقى السجتسع مختبط بحلظ السكاف، كسا نجج 

اجتساعي ىػ السجتسع كذلظ مغ  بكيافمغ يعتسج عمى أسذ اجتساعية بسعيغ ارتباط الفخد 

 .(2)(المغة، التاريخ، السرالح واألىجافخالؿ عجة عشاصخ ىي: )
السا تغشى األدباء بحبيع لمػشغ متفاخخيغ بأمجاد بمجه كبصػالتو. كقج نادػ الباحثػف فمص

مية التي تديع في ػ كأمتو، كغخسو لمكيع الػششية كالقبقزايا كششو  األديببزخكرة التداـ 
جسيع القزايا كالسعزالت التي قج  إدراؾتقػيع سمػؾ الصفل الدياسي، كجعمو قادرًا عمى 

 تػاجو كششو.

عبخ "جسػعي أنفيف" عغ الخكح القػمية كعغ انتسائو الػششي مغ خالؿ ديػانو "بخاعع"  كقج
األخخػ،  كقج الحطشا بخكزا شاغيا لألناشيج السذحػنة باألبعاد القػمية عمى حداب األناشيج

كمغ بيغ أىع األناشيج التي جاءت تفزح بالقػمية كاالنتساء الػششي نأخح أنذػدة ]أبصاُؿ 
 الثػرة[:

 شؾان  خ ع  كب  رخ األ  ؾا  ***  لمش  ان  ج ك  ة ق  ؾر  ال  الث  ظ  بأ  

 انإند  ض و  ر  ا لل  بً عمسشا  ***  ح  ت   حل  ي الب  ًسا ف  س  ق  

 ناوط  ًيا .. أ  يًخا ح  ار  ًة     ***  ت  ائع  مجاًدا ر  ا أ  رً ر  د  

                                                           
 .32ص ،-فغ كشفػلة–يشطخ: دمحم فؤاد الحػامجة، أدب الصفػلة  (1)
ىذاـ محسػد األقجاحي، معالع الجكلة القػمية الحجيثة )رؤيا معاصخة(، مؤسدة شباب الجامعة، مرخ، )د.ط(،  (2)

 .77ـ، ص 2007
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 (1)ا .. إيسانخً ال .. نر  ظ  ب  ا *** أ  ش  ت  د  ؾا ع  ع  ش  ا ص  انً ع  ج  ش  
سػعي أنفيف" إلى الصفل الجكر الياـ كالستكامل ألبصاؿ الثػرة كيشدُب ليع يشقل الذاعخ "ج

الشرخ كيسججىع مغ خالؿ أبياتو سيمة المغة كسمدمة التقجيع مغ خالؿ استحزار مفخدات 
مغ السعجع القػمي كالثػرؼ ليثخؼ بو رصيج الصفل المغػؼ كمغ ىحه األلفاظ: )الثػرة، 

ا(. فالذاعخ يرػر فكختو القػمية مدتعيشا في ذلظ الشرخ، أكشاف، شجعاف، أبصاؿ، نرخ 
 بأسمػب سيل التمقيغ كالفيع كي ال يرعب عمى الصفل التقاشو كىزسو.

ككسا الحطشا في جسيع القرائج كاألبيات فأف الذاعخ كأف يعتسج كميا عمى لغة      
في الػصف ليخسخ جسيع األفكار في ذىغ الصفل القارغ أك السدتسع. فيػ يخاشب شفال 

مخحمة مغ مخاحل إدراكو كتذخبو لمسعمػمات التي يحتاجيا كلعل السعمػمة التاريخية ىي 
أىع ما يحتاجو الصفل بعج السعمػمات الجيشية، فيي تدقي كششيتو كتذبع انتساءه كتعدز 

يكػف أقخب إلى نفدو كإدراكو، لحا يجب »صمتو باألرض كالػشغ كالصفل في ىحه السخحمة: 

. كىحا ما (2)«ة الخزخاء كاألرنب األبيس بجال مغ مجخد شجخة كأرنبأف نقػؿ لو الذجخ 
حققو "جسػعي أنفيف" مغ خالؿ ديػانو فيػ يحاكؿ أف يعصي لكل السطاىخ كاألشياء 

 تدسياتيا الحكيكية.

 كيػاصل الذاعخ في ذات القريجة قػلو:

 اؾ ان  ج ع  ق  و   وح  الخ  ؾا ب  ح  ؼ    ***  ض  ي  زم  ف  ب   حؽ  خاًرا ن  ح  أ     

 انرك  جًخا .. أ  ي ف  د  ال  ب  ؾا  ***  ل  ع  ش  ؽ ص  ؼ م  نت  ي أ  ائ  آب  

كخ  ؼ و  ك  ل   ب  الح  ف    (3) انٍ لؾ  .. أ   انٍ م  ز   ل  ي ك  ؼ  ***  ف  ك  ل   الذ 
الحيغ ضحػا بحياتيع لتحخيخ الجدائخ كيخاشب  جاىجيغالذاعخ بأعساؿ الذيجاء كالسيتغشى 

يج صػرة عطيسة لمذيجاء األبخار كاألحخار بيحه البصػالت عقػؿ الرغار محاكال بحلظ تذي

                                                           
 .59، صجسػعي أنفيف، بخاعع جدائخية (1)
 .83عبج السعصي نسخ مػسى ودمحم عبج الخحيع الفيرل، أدب األشفاؿ، ص (2)
 .59، صالسرجر الدابق (3)
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في مخيالتيع. كيخجع كل الشرخ كفزل حياتشا ليؤالء الحؼ قجمػا حياتيع فجاء ليحه 
كششو كعمى مغ كاف ليع الفزل  أمجادفعمى شاعخ الصفل أف يعخؼ الصفل عمى  الحخية.

 األكؿ في نيل الحخية كاالستقالؿ بعج حخب ضخكس كمعاناة كبيخة ألجياؿ.

يػاصل الذاعخ استحزاره لألبعاد القػمية في ديػانو، كيطيخ ذلظ في قريجتو ]ركح ك 
 نػفسبخ[:

 ايش  ش  ب   اة  ي  ا الح  يخً خ   ت  ب  نج  أ  ي  ***  و  وح  خ  ب   م  ال  الد   ت  ع  ر  ج ز  ا ق  ى  و  

 ايش  ب  ا الج  ش  م   د  الع   ذ  م  ج ل  ق  ا   ***   و  اى  س  ي س  رض  أ   ةً ؾ  إخ   ح  اف  ص  و  

 ايش  م  ؾب ... أ  م  الق   جق  ص   نذج  أ  ا      ***   و  اى  ب  اء ر  ظ  الع   خ  ح  ح ب  ال  ص  و  

 ايش  س  ال  الع  خ .. و  ائ  د  ي الج  اد  ى  ***   و      احٍ ب  ص   ل  ك  ؼ  نبٌع ل  الدم   ؾ  ى  

شيخ نػفسبخ شيخ التغييخ كشيخ التحػؿ مغ زمغ العبػدية كاالستعسار كالخزػع إلى زمغ 
االستعسار، فيػ شيخ مقجس في السجتسع الجدائخؼ كىحا ما التحخر كالسصالبة بفظ قيػد 

 يحاكؿ الذاعخ نقمو لمصفل مبخًزا أىسية ىحا الذيخ في حياة الجدائخؼ.

كال تقفي مفخداتيا فالذاعخ قج عخض فكختو  األنذػدةال نحتاج التػغل في معاني ىحه 
بالعبارات  الثػرية في شكل مخترخ عخض فيو مادة تعميسية تثكيفية لمصفل لمتػشح

السذحػنة بالبعج القػمي الحؼ يشسي في ذات الصفل حب الػشغ كإبخاز قيستو لجيو مغ 
خالؿ تعخيفو إلى الخمػز الستعمقة بو كأكؿ ىحه الخمػز نػفسبخ رمد الكفاح كالثػرة كبجاية 
التحخر، فالذاعخ يدتعسل األسمػب الخيالي مغ خالؿ ربط شيخ نػفسبخ بالستحخكات في 

كمشحو بعس الرفات اإلندانية التي قج تثيخ شغف كفزػؿ الصفل لمتعخؼ  عقل الصفل
إلى مدايا كمكشػنات ىحا الذيخ، فقػؿ الذاعخ: )نػفسبخ قج زرعت الدالـ بخكحي( ىي 
تذغيل لخياؿ الصفل كتذغيل لسحخكات بحثو السدتسخة. كسا يداىع ىحا في فتح صفحة 

و كتكبخ عشجه الخكح القػمية كالػششية مغ التاريخ أماـ الصفل ليدداد كثاؽ عالقتو بػشش
 أىع ما يسيد كششو كتاريخو. إبخازخالؿ 



 " لجسؾعي أنفيفجدائخية الفرل الثاني: األبعاد التخبؾية في ديؾان "بخاعؼ

 

 
44 

كفي قريجة ]نػفسبخ[ لغة ثػرية مذبعة بالخمػز القػمية يتمقى الصفل كل التعابيخ المغػية 
البديصة السذحػنة بالحب لمػشغ كلكل التفاصيل التي دفعت بالذعب إلى التحخر كنيل 

 الدمع كاألماف.

يجة أخخػ يذيُج الذاعخ بحب الجدائخ كمكانتيا في نفدو قائال في أبيات قريجتو كفي قر
 ]خسدػف عاًما[:

 خائ  د  الج  ي و  ت  س  جر  م   زؽ  ي ح  ف  خ  ***  و  اخ  ف  ي الس  د  ال  ي ب  ا ف  ن  يٌل أ  ص  أ  

 خاع  ذ  الس   ج  ى  و  ؾر و  ع  الذ   ق  ف  د  ي     ***  و  وح  دائخ  ر  الج   ن  ست  أ  م  ع  ت  

 خاع  ش  و   د  ع   بض  ي ن  م  ي د  ا ف  ي  يع  ***  ل  د  ي الؾ  جخ  ف  ي و  ب  مشبت  ح  و  

 خ  ائ  ذ  سذ  الب  ش   ة  وب  خ  الع   ن  أ  ***  و     يىم  أ    يغ  از  الم   ن  مست  أ  ع  ت  

 خ  ائ  د  ى الج  حي  ت  ؾا ل  ح  ض   الٌ ظ  ب  أ  وًما  ***  و  د   خ  خ  الف  ج  ب  ذي  يخ  ي  ار  ت  و  

 (1)خاى  ز  يًخا أ  خ  خًسا و  غ  اًءا و  ش  ***  ب   ت  ان  ك   ج  ج  الس   ؽ  اًما م  ؾن  ع  د  س  خ  

قريجة ]خسدػف عاما[ قريجة مختارة بعشاية مغ شخؼ الذاعخ تبخز أىسية الجدائخ   
كمكانتيا العطيسة في ذات الذاعخ، فيػ يعػد إلى استعساؿ ضسيخ الستكمع )أنا( ليجعل 

الزسيخ تمقي التػجييات  مغ نفدو قجكة يقتجؼ بيا الرغار، كسا يزسغ مغ خالؿ ىحا
السغمفة بالذعخ الػصفي الحؼ يدخد بصػالت كمالحع لػشغ عطيع كشعب أعطع، كسا نخػ 
أف الذاعخ أضاؼ في ىحه األنذػدة العجيجة مغ السرصمحات الججيجة سيمة الفيع كالحفع 
التي تديج مغ معجؿ نسائيع المغػؼ كالفكخؼ فيػ كمغ خالؿ ىحه القريجة ال يخاشب شفال 

ع يتعمع القخاءة كالكتابة بعج بل يخاشب الذخيحة الستعمسة مغ األشفاؿ كالحيغ يدتمـد معيع ل
االبتعاد عغ األسمػب الخيالي الحؼ يدتعسل مع الذخيحة األصغخ كاألضعف، بل يتػجب 

 عمى الذاعخ أف يخاشب عقػليع كيديج مغ معجؿ الذحغ المغػؼ ليع.

سيػره الرغيخ معاني الػحجة كالػششية دكف أؼ نالحع أف "جسػعي أنفيف" يحاكؿ تعميع ج
فخكؽ جشدية، ليبث فيو فكخة أف الجدائخ تجسعشا بكل تػجياتشا عخب أـ أمازيغ  أكاعتبارات 

                                                           
 .47، صي أنفيف، بخاعع جدائخيةجسػع (1)
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كأف العخكبة شسُذ البذائخ( فيػ يبيغ  أىميتعمسُت أف االمازيغ   كىحا ضاىخ في قػلو: )
مجدائخ كالػشغ كالحؼ يكسغ في لمصفل كمغ خالؿ أنذػدتو ىحه معشى االنتساء الحكيقي ل

حب الػشغ كاإلخالص إليو كعجـ التفخيق بيغ أبشائو كال تػجيات ساكشيو فسا يجسعشا ىػ 
الػشغ ال التػجو. فجسػعي أنفيف يبدط مرصمح العخكبة أماـ الصفل السبتجأ بإعصاء 

 صػر كتجديجات عشيا أكليا حب الػشغ كحب االمازيغ.

عاد القػمية التي تدرع الخكح الػششية في الصفل عمى باقي كقج شغى الجانب القػمي كاألب
األبعاد، كىحا ما جعمشا نخػ االنتساء الػششي لمذاعخ الحؼ نجح في تجديج ركحو كتػجيو 

 عبخ قرائجه كأدبو الػاضح كالسمحػظ في ديػانو.

فيف" كبعج االنتياء مغ دراسة األبعاد التخبػية في ديػاف "بخاعع" لمذاعخ "جسػعي أن     
يسكششا الػصػؿ إلى أف الذاعخ نجح في ترػيخ كل ما أراد زرعو في ذكات األشفاؿ 

فسغ الزخكرؼ »مدتعسال في ذلظ لغة تتشاسُب مع مدتػيات فيسو كلع يعمػ بمغتو عمييا 
أف يتفق اإلنتاج األدبي في حقل األشفاؿ مع درجة نسػىع الشفدي، فأف المغة التي يكتُب 

 .(1)«ىا مع درجة نسػىع المغػؼ بيا يجب أف تتفق بجكر 
فقج عالج "جسػعي أنفيف" العجيج مغ القزايا االجتساعية الجيشية كالػششية مغ خالؿ 
قرائجه القريخة. كعسل في ذلظ عمى إرساؿ ىحه األفكار كتخسيخيا بأسمػب مبدط سمدل 

شفاؿ سيل عمى الثبات في عقل الصفل، فقج ابتعج عغ جسيع األساليب التي يشفخ مشيا األ
كيشبحكنيا.

                                                           
ـ، 1988، 3عبج الفتاح أبػ معاؿ، أدب األشفاؿ )دراسة كتصبيق(، دار الذخكؽ لمشذخ كالتػزيع، عساف، األردف، ط (1)

 .23ص
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ضػء ما تقجـ عغ الحجيث عغ األبعاد التخبػية في ديػاف بخاعع لمذاعخ في        
الجدائخؼ "جسػعي أنفيف" كصمشا إلى عجة نتائج بيحا الخرػص يسكغ أف نػجدىا في 

 الشقاط اآلتية:

 

ذ، فيػ األدب الحؼ يكتبو قجيع الطيػر حجيث الشذأة كالتأسي أدبأدب األشفاؿ ىػ  -

 ة األسمػب كبداشة األلفاظ. سر مخاعيغ في ذلظ صيغ الكالـ كسالالكبار لمرغا

يتفخع أدب األشفاؿ عمى أنػاع عجيجة شأنو شأف األدب السػجو لمكبار، فيشاؾ القرز  -

 السػجو لألشفاؿ، كالذعخ كالخكايات كالخػاشخ كالسقاشع الذعخية القريخة.

لمصفل ىػ الذعخ التقميجؼ في معشاه القجيع كاألكؿ ىػ الكالـ السػزكف  كالذعخ السػجو -

السقفى لكشو يتخح شكال آخخ عغ الذعخ العاـ فيػ الذعخ البديط ذك األلفاظ الديمة 

 كالػاضحة.

ُيعج الذاعخ "جسػعي أنفيف" مغ الذعخاء الجدائخييغ الحيغ أبجعػا في الكتابة لمصفل  -

 حا السجاؿ مؤثخ عمى الصفل بفشو كأدبو.كمسغ برسػا بأقالميع في ى

زخخ ديػانو "بخاعع" باألبعاد التخبػية التي يدعى بيا إلى تقػيع سمػؾ الصفل كتأديبو  -

 مبتعجا بحلظ عغ التعقيج كاألساليب السعقجة التي تجعل الصفل يبتعج كيشفخ مغ كتاباتو.

اد القػمية كىحا عغ دؿ عمى مغ بيغ أىع األبعاد التي زخخ بيا ديػاف "بخاعع" ىي األبع -

شيء فإنسا يجؿ عمى الخكح الػششية لمذاعخ كالتي حاكؿ بث القميل مشيا في صفحاتو 

 لجسيػره الرغيخ.



 خاتمة

 

 
48 

كسا قج كاف لألبعاد التعميسية كالجيشية ككحلظ االجتساعية حزػر في ديػاف بخاعع  -

السكػنة لو  جدائخية، حيث كاف ىجؼ الذاعخ جسػعي أنفيف أف يمع لكل جػانب الصفل

كلذخريتو. مغ خالؿ تييئتو عبخ حزػر ىحا األدب محسال باألبعاد التي تدعى إلى 

 تقػيسو كتعميسو.

الحطشا أف أسمػب الذاعخ جاء بديصا مشسقا بأسمػب الػصف الحؼ يشقل الرػر  -

متػازنا في عسمية الكتابة  كانتفييا فقج  كاإلسخاؼالصفل كيذغميا دكف التعسق  ةلسخيم

 ف مسا خمق في فشو جػا مغ السخح السحبب لجػ شخيحة األشفاؿ.كالػص
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 نبحة عؽ الذاعخ "جسؾعي أنفيف":

ـ، كقج بجأ 1963كلج الكاتب كالذاعخ "جسػعي أنفيف" رحسو هللا بػالية باتشة سشة 
ى ـ، كىػ عزػ اتحاد الكتاب الجدائخييغ بفخع بدكخة. متحرل عم1983الكتابة سشة 

ـ، 2004شيادة ليدانذ في العمـػ القانػنية كاإلدارية مغ جامعة دمحم خيزخ بدكخة سشة 
د في -ـ-ـ، شيادة ؿ2006كسا تحرل عمى شيادة الكفاءة السيشية في السحاماة سشة 

التاريخ كالجغخافيا )السجرسة العميا لألساتحة(. عسل كأستاذ لالجتساعيات في التعميع 
 الستػسط ببدكخة.

  :لوأعسا -
 نذخت كسصبػعة بستحف السجاىج. -قريجة مصػلة –* قريجة ارث الذييج 

 * قرائج لألشفاؿ في ديػانيغ مخصػشيغ.

نذخت بجار البعث مغ شخؼ جامعة دمحم خيزخ سشة  -قريجة مصػلة–* إلياذة الجامعة 
 ـ.2005

 * نبتة في أديع القمب، ديػاف شعخؼ مخصػط.

 (.األنػار* قريجة عكبة )فارس 

بالتعاكف مع  -لسداىسة في مدخحية )اكبيخات( شعخية لألشفاؿ بعشػاف سمسى كالغخاب* ا

 (1)جسعية بخاعع.
 مرابا بفيخكس كػركنا. 2020جػيمية  03تػفي الذاعخ "جسػعي أنفيف" يـػ 

 
 

                                                           

 .65أنفيف جسػعي، بخاعع جدائخية، ص (1)
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 كرش. بخكاية القخآف الكخيع*

 السرادر: -2

 خية، دار عمي بغ زيج لمصباعة كالشذخ، بدكخة، الجدائخ، جسػعي أنفيف، بخاعع جدائ
 )د.ط(، )د.ت(.

 السخاجع: -3

  ،أحسج زلط، أدب الصفػلة أصػلو كمفاليسو )رؤية تخاثية(، الذخكة العخبية لمشذخ
 ـ.1997، 1القاىخة، مرخ، ط

 1أحسج دمحم الصيب، أصػؿ التخبية، السكتب الجامعي الحجيث، اإلسكشجرية، ط ،
  ـ.2000

 لخبعي بغ سالمة، مغ أدب األشفاؿ في الجدائخ كالعالع العخبي، دار مجاد، قدشصيشة، ا
 ـ.2009، 1الجدائخ، ط

  عبج الخحساف ابغ خمجكف، السقجمة، تح: احسج الدعبي، دار األرقع ابغ أبي األرقع
 لمصباعة كالشذخ، لبشاف، )د.ط(، )د.ت(.

 اإلسالمية، الجار العالسية  زغمػؿ راغب الشجار، أزمة التعميع السعاصخ كحمػليا
 ـ.1995لمكتاب، الخياض، )د.ط(، 

  ،سسيح أبػ مغمي، األساليب الحجيثة لتجريذ المغة العخبية، مججالكؼ لمشذخ، األردف
 ـ.1997)د.ط(، 

  ،سسيخ عبج الػىاب، أدب األشفاؿ )قخاءات نطخية كنساذج تصبيكية(، دار السديخة
 ـ.2006، 1ط

 ،ـ.2010الػراؽ لمشذخ كالتػزيع، عساف، األردف،)د.ط(،  عسخ األسعج، أدب األشفاؿ 

 ـ.2003، 1عسخ األسعج، أدب األشفاؿ، عالع الكتب الحجيث، ط 

  ،)العيج جمػلي، الشز األدبي لألشفاؿ في الجدائخ، دار ىػمة، الجدائخ، )د.ط
 ـ.2003

  ،)ـ.2008العيج جمػلي، الشز السػجو لمصفل، مػفع لمشذخ كالتػزيع، الجدائخ، )د.ط 

  ،العيج جمػلي، دمحم األخزخ الدائحي شاعخ األشفاؿ، العمع كاإليساف لمشذخ كالتػزيع
 ـ.2008، 1ط
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  ،عبج الفتاح أبػ معاؿ، أدب األشفاؿ )دراسة كتصبيق(، دار الذخكؽ لمشذخ كالتػزيع
 ـ.1988، 3عساف، األردف، ط

 ،دار الذخكؽ،  عبج الفتاح أبػ معاؿ، مغ أدب األشفاؿ في الجدائخ كالعالع العخبي
 ـ.1988، 2عساف، األردف، ط

  ،عبج القادر عسير، قرة الصفل في الجدائخ، دار الغخب لمشذخ كالتػزيع، الجدائخ
 ـ.2003، 1ط

  قدع التخجسة كالتعخيب، رياض األشفاؿ )الفمدفة السيارات كالفعاليات(، دار الكتاب
 ـ.2005، 1الجامعي، ط

  التخبػية، دار الذخكؽ لمشذخ كالتػزيع، عساف، عبج الكخيع عمي اليساني، فمدفة الكيع
 ـ.2009،  1األردف، ط 

  ،)محجػب عباس، أصػؿ الفكخ التخبػؼ في اإلسالـ، دار ابغ كثيخ، دمذق، )د.ط
 ـ.1978

 2دمحم حدغ بخيغر، أدب األشفاؿ )أىجافو كسساتو(، مؤسدة الخسالة، بيخكت، ط ،
 ـ.1982

 سة تاريخية فشية(، ديػاف السصبػعات دمحم مختاض، مغ قزايا أدب األشفاؿ )درا
 الجامعية، بغ عكشػف، الجدائخ، )د.ط(، )د.ت(.

 3دمحم ناصخ الجيغ األلباني، صحيح الجامع الرغيخ، السكتب اإلسالمي، ط ،
 ـ. 1988

 1مخيع سميع، أدب األشفاؿ كثقافتو، دار الشيزة العخبية، بيخكت، لبشاف، ط ،
 ـ.2001

  فمدفية، مكتبة اليالؿ، بيخكت، لبشاف، )د.ط(، مرصفى غالب، في سبيل مػسػعة
 ـ.1998

  عبج السعصي نسخ مػسى ودمحم عبج الخحيع الفيرل، أدب األشفاؿ، دار الكشجؼ لمشذخ
 ـ.2000كالتػزيع، األردف، )د.ط(، 

 ـ.1995، 1مفتاح دمحم دياب، ثقافة كأدب األشفاؿ، الجار الجكلية لمشذخ، مرخ، ط 

  األشفاؿ، جامعة اإلسكشجرية، مرخ، )د.ط(، )د.ت(.نجالء دمحم عمي أحسج، أدب 
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  ،نجالء نريخ بذػر، أدب األشفاؿ العخب، مخكد دراسات الػحجة العخبية، بيخكت
 لبشاف، )د.ط(، )د.ت(.

  ،نجيب الكيالني، أدب األشفاؿ في ضػء اإلسالـ، مؤسدة اإلسخاء، قدشصيشة
 ـ.1992، 1الجدائخ، ط

  ـ.1988األشفاؿ، عالع السعخفة، الكػيت، )د.ط(، عبج اليادؼ نعساف الييتي، ثقافة 

  ىذاـ محسػد األقجاحي، معالع الجكلة القػمية الحجيثة )رؤيا معاصخة(، مؤسدة شباب
 ـ.2007الجامعة، اإلسكشجرية، مرخ، )د.ط(، 

  ،ليف عبج هللا، االتجاه القػمي في الخكاية، السجمذ الػششي لمثقافة كالفشػف كاآلداب
 )د.ت(.الكػيت، )د.ط(، 

 السعاجؼ: -4

 ـ.1922، 1الدمخذخؼ، أساس البالغة، دار الكتب، القاىخة، مرخ، ط 

 د.ط(، )د.ت(.4ابغ مشطػر، لداف العخب، دار صادر، بيخكت، لبشاف، ج( ، 
 

 السجالت: -5

   19مجمة الجامعي، كمية المغات، قدع المغة العخبية، جامعة الفاتح، شخابمذ، العجد ،
 ـ.2010

   ـ. 1996، 8األدب، جامعة الجدائخ، العجدمجمة المغة ك 

   ـ.2018، 4، العجد 45مجمة دراسات لمعمـػ التخبػية، السجمج 

 السحكخات -6

 الجكتػراه  أحسج، دمحم حديغ، األىجاؼ التخبػية لمعبادات في اإلسالـ، رسالة لشيل درجة
 في التخبية، كمية التخبية، جامعة ششصا، قدع أكؿ التخبية، مرخ، )د.ت(.

 ييخ عبج هللا، األبعاد التخبػية لسفيـػ االستقامة في ضػء القخآف الكخيع كالدشة س
الشبػية، رسالة مقجمة لشيل شيادة الساجدتيخ، كمية األدب، الجامعة اإلسالمية، غدة، 

 ـ.2010فمدصيغ، 
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  شيخة بشت عبج هللا التخكي، الكيع التخبػية الستزسشة في القرز ضسغ الشذاط غيخ
خحمة االبتجائية بالسسمكة العخبية الدعػدية، رسالة ماجدتيخ في التخبية السشيجي بالس

 ق.1426اإلسالمية، جامعة أـ القخػ، الدعػدية، 

  دمحم الصاىخ بػشساؿ، أدب الصفل في الجدائخ )مرصفى دمحم الغسارؼ انسػذجا(، رسالة
 ـ.2010ماجدتيخ، تخرز أدب جدائخؼ حجيث، جامعة باتشة، الجدائخ، 

 سساء، مؤسدات التشذئة االجتساعية كدكرىا في تشسية قيع التخبية البيئية، مصػرؼ أ
أشخكحة مكسمة لشيل شيادة الجكتػراه، تخرز عمع االجتساع، كمية العمػـ اإلندانية 

 ـ.2015/2016كاالجتساعية، جامعة دمحم خيزخ بدكخة، 

 خة نػر بشت احسج بغ معيس الغامجؼ،  قرز األشفاؿ لجػ يعقػب إسحاؽ، محك
، كمية المغة العخبية، األدبمقجمة لشيل شيادة الساجدتيخ، قدع الجراسات العميا شعبة 

 ـ.2011جامعة أـ القخػ، السسمكة العخبية الدعػدية، 

 .
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 بدسمة 

 ج –أ  مقجمـــــة 

  الفرل األول: ] مفاهيؼ حؾل أدب الظفل [ 

 04 ماهية أدب الظفل ونذأتو -1 

 46-44 تعخيف أدب الصفل 1-1 

 13-46 نذأة أدب الصفل 1-2 

 48-46 نذأة أدب الصفل عشج الغخب 1-2-1 

 11-48 نذأة أدب الصفل عشج العخب 1-2-2 

 13-11 نذأة أدب الصفل في الجدائخ 1-2-3 

 16-13 )ماىيتو وأنساطو( السؾجو إلى الظفلذعخ ال -2 

 14-13 الصفل السػجو إلى  الذعخمفيػـ  2-1-1 

 16-14 لصفلإلى اأنساط الذعخ السػجو  2-1-2 

 18-16 عالقة الظفل بالذعخ وتفاعمو معو -3 

 جدائخية األبعاد التخبؾية في ديؾان "بخاعؼتجميات الفرل الثاني: ]  

 23-24 التخبية واألبعاد التخبؾيةمفيؾم  -1 

 22-24 تعخيف التخبية 1-1 

 21-24 التخبية لغة 1-1-1 

 22-21 التخبية اصصالحا 1-1-2 
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 23-22 مفيؾم األبعاد التخبؾية 1-1-3 

 45-24 " جدائخية  األبعاد التخبؾية في ديؾان "بخاعؼأشكال  -2 

 29-25 البعج الجيشي 2-1 

 35-29 البعج االجتساعي 2-2 

 37-35 البعج العمسي 2-3 

 44-37 البعج البيئي 2-4 

 45-44 البعج القػمي 2-5 

 48-47 خاتسةال 

 54 ممحق 

 55-52 قائسة السرادر والسخاجع 

 58-57 فيخس السؾضؾعات 

 59 ممخــــــــص 

   

 

 

 

 



 

 

 :السمخص

و في بعائمتو النصالق كبيخا كخاصة في اآلكنة األخيخة، بجءا لقي أدب الصفل اىتساماً      
لصفل كالتي تمعب دكرا كبيخا في السجرسة السحصة الثانية في حياة اب. مخكرا الحياةمزسار 

تشذئتو كتقػيسو مغ جسيع الجػانب عبخ تعميسو ما يسكشو مغ القخاءة كالكتابة كالتػاصل مع 
أفخاد مجتسعو. كفي خزع االىتساـ بالصفل الحؼ يعج بحرة البج مغ سقييا بسا يزسغ نسػىا 

ميغ التي ترقل محسال بكل السزا يجؼحا فقج جاء األدب ليحقق ىحا النسػا سميسا ناج
 كإشباعكيسجه بسػضػعات مختمفة أخالقية كسمػكية كديشية  ،الصفل كتشسي مػالبو كقجراتو

عقمو كذاكختو بسا يشفعو، كقج حاكلت ىحه الجراسة السػسػمة بػ: "األبعاد التخبػية في ديػاف 
ء بيا "بخاعع جدائخية" لػجسػعي أنفيف" الكذف عغ مجسل الكيع كاألبعاد التخبػية التي جا

شعخه السػجو لمصفل كمجػ مالئستيا لعقمية كشخرية الصفل القارغ الرغيخ مغ خالؿ 
 الصفل. قجراتمحاكلتشا الخبط بيغ أسمػب الذاعخ ك 

Abstract: 
       

      Children's literature has received great attention, especially in recent 

times, starting with his family and launching into the field of life. Passing 

through the school is the second stop in a child’s life, which plays a major 

role in upbringing and correcting him in all aspects by teaching him what 

enables him to read, write and communicate with members of his community. 

In the midst of caring for the child, who is a seed that must be watered in a 

way that ensures its healthy and successful growth, literature came to achieve 

this goal, loaded with all the contents that refine the child and develop his 

talents and abilities, and provide him with various moral, behavioral and 

religious topics and satisfy his mind and memory with what benefits him. 

This study, tagged with: “Educational Dimensions in the Divan “Baraem 

Algerian” by Jamoui Anfif, attempted to reveal the totality of the educational 

values and dimensions that his poetry brought to the child and their suitability 

to the mentality and personality of the young reader child through our attempt 

to link between the poet’s style and the child’s abilities. 
 
 

 
 

 


