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�أدب   )1( �ل��ع��رب��ي  �ل��ط��ف��ل  ل��غ��ة 
�لأطفال و�أثره يف تنمية لغة �لطفل

َل��ْك َي���ُك  َلْ  َواإْن  ْف���َل  الطِّ اأَْح���ِب���ِب 
َمل���َْك الأر������ضِ  ع��َل��ى  ��ْف��ُل  ال��طِّ ����ا  َ اإنمَّ
َتْعَلُم����������������ُه َل��ْو  اهلِل  ُلْط��ُف  ُه��َو 
َي��ْرَح��ُم�����������������ُه اْم�����������������َراأً  اهلُل  َرِح��������َم 
ديوان �شوقي : 9/2
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�أدب   )1( �ل��ع��رب��ي  �ل��ط��ف��ل  ل��غ��ة 
�لأطفال و�أثره يف تنمية لغة �لطفل

كلمة المركز 

يجتهـــد مركـــز امللـــك عبداهلل بـــن عبدالعزيـــز الـــدويل خلدمة اللغـــة العربية 
يف العمـــل يف جمـــالت متعددة حتقق تعميـــق الوعي اللغوي علـــى امل�شتويات املختلفة 
)الجتماعيـــة والعلمية/ الأهلية والر�شميـــة( ؛ وذلك لل�شمو باللغة العربية، وتر�شيخ 
مناف�شتهـــا للغات احل�شارية يف العامل، وتعميق قيادتهـــا الدينية والتاريخية ل�شعوب 

�شتى يف اأنحاء املعمورة.

 وامتـــدادا لذلـــك. ين�شط املركز يف جمـــال الن�شر، م�شتقطبـــًا الأعمال العلمية 
اجلـــادة وفق لئحـــة معتمدة منّظمة لذلك، كما ين�شط يف جمـــال التاأليف من خالل 
ا�شتكتاب جمموعة كبرية من الباحثني ؛ لتاأليف عدد متنوع من الإ�شدارات النوعية 
املقروءة التي تعالج عنواناٍتيقتن�شها املركز، ويلفت النتباه اإليها، ويعلن من خاللها 
الفر�ـــض املمكنة خلدمة اللغـــة العربية يف املجالت املختلفـــة، ملّبيًا بذلك احلاجات 
التـــي يلم�ـــض املركز تطّلـــع املكتبة اللغويـــة العربية اإليهـــا، ولفتًا الأنظـــار اإىل اأهمية 
التعمـــق فيهـــا بحثيًا، وا�شتك�شاف مـــا ميكن عمله تنفيذيًا يف هـــذه املجالت. وي�شعد 
املركـــز بـــاأن ا�شتقطب يف املرحلة الأوىل من هذا امل�شروع مـــا يربو على مئتي باحث، 
عًا دائـــرة امل�شاركة حمليًا وخليجيا وعربيا واإ�شالميـــا وعامليا، ومنّوعًا م�شارات  مو�شِّ
البحـــث الرئي�شيـــة والفرعيـــة، ومنفتحا على كل ما مـــن �شاأنه خدمة اللغـــة العربية 

بجميع الو�شائل والأطر.   

وميّثـــل هـــذا الكتـــاب واحدا من الكتـــب التي �شـــدرت �شمن �شل�شلـــة )مباحث 
لغويـــة( يحتـــوي عددا من الأبحـــاث لأ�شاتذة مرموقني؛ ا�شتجابوا ملـــا راآه املركز من 

احلاجة اإىل التاأليف حتت هذا العنوان، وبادروا اإىل ذلك م�شكورين.
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وتـــوّد الأمانـــة العامـــة اأن ت�شيد بجهد ال�شـــادة املوؤلفني، وجهد حمـــرر الكتاب، 
ومديـــر هـــذا امل�شروع العلمي علـــى ما تف�شلوا به مـــن التزام علمـــي ل ي�شتغرب من 
مثلهـــم، وقـــد ترك املركـــز للمحرر م�شاحة وا�شعـــة من احلرية يف اختيـــار الباحثني 
وو�شـــع اخلطة العلمية - بالت�شـــاور مع املركز -؛ �شعيـــًا اإىل حتقيق اأق�شى ما ميكن 
حتقيقه من الإفادة العلمية، مع الأخذ بالعتبار اأن الآراء الواردة يف البحوث ل متثل 
راأي  املركـــز بال�شرورة، ولكنها من جملـــة الآراء العلمية التي ي�شعد املركز باإتاحتها 
للمجتمـــع العلمـــي وللمعنيني بال�شاأن اللغـــوي لتداول الراأي ، وتعميـــق النظر، ونلفت 
انتبـــاه القـــارئ الكـــرمي اإىل اأن ترتيب اأ�شمـــاء املوؤلفني على الغـــالف موافق لرتتيب 
ل املحرر - م�شكورا-  اأبحاثهـــم يف الكتاب، وهي خا�شعة للروؤية املنهجية التـــي تف�شّ

باقرتاح خطتها.

وال�شكـــر والتقديـــر الوافـــر ملعـــايل وزيـــر التعليم امل�شـــرف العام علـــى املركز، 
الـــذي يحث على كل ما من �شاأنه تثبيت الهوية اللغويـــة العربية، ومتتينها، وفق روؤية 
ا�شت�شرافية حمققة لتوجيهات قيادتنا احلكيمة، وميتد ال�شكر ملعايل نائبه، ولل�شادة 

اأع�شاء جمل�ض الأمناء نظري الدعم والت�شديد لأعمال املركز.

والدعـــوة موّجهة جلميـــع املخت�شني واملهتمـــني بتكثيف اجلهود نحـــو النهو�ض 
بلغتنا العربية، وحتقيق وجودها ال�شامي يف جمالت احلياة. 



9

�أدب   )1( �ل��ع��رب��ي  �ل��ط��ف��ل  ل��غ��ة 
�لأطفال و�أثره يف تنمية لغة �لطفل

مقدمة الكتاب

حني نتحدث عن الأطفال اأو عن الطفولة .. نتحدث عن الطموح، ونرمق الأمل، 
ل على الرتبية، ونخاطب  ونرنو اإىل امل�شتقبل.. نحت�شن الثقافة، ونعانق الإبداع.. نعوِّ
القلوب.. نن�شد للوطن، ونعمل على رقيه وتقدمه وازدهاره، وننتظر الفجر اجلميل.

كنا اأطفاًل من قبل نحبو.. ننتظر الغذاء املادي والروحي الذي ميدنا به اجليل 
ال�شابـــق، رمبا مل يكن الأول منهما ي�شكل عبئًا عليهـــم، ومل يحتج اإىل رعاية م�شنية 
كمـــا هو احلال يف اجلانب الآخر : اجلانب الروحي.. بناء ال�شخ�شية والقيم ورعاية 

املواهب والقدرات.. 

واإذا كنا نفعل لأبنائنا ما فعل اآباوؤنا، فاإننا نفعله مع تغري حركة احلياة، وتدفق 
اأنـــواع املعـــارف واملعلومات، وان�شداع جـــدران الوحدة والعزلـــة، ويف خ�شم تيارات 
النفتـــاح والعوملة، وان�شقاق اأفـــق الت�شالت الف�شائية ودوامـــة الأحداث ال�شيا�شية 
والجتماعيـــة التـــي تلـــم بالعامل، طـــورًا ب�شكل متواتـــر، وطورًا ب�شكل طـــارئ.. مما 
ي�شاعـــف مهمة الرتبية يف هـــذه احلقبة، وي�شتدعـــي عيونًا �شاهـــرة، وتربية واعية، 

وب�شرية نافذة، وو�شائل ناجعة.

نحـــن اليوم نرك�ض يف ع�شر تت�شابق فيه العقول، ويت�شارع – بال�شني وبال�شاد 
– فيـــه الإبداع والخرتاع، وي�شعنا على حمك الوجود، واإثبات الذات، والقدرة على 
املناف�شـــة والتفـــوق.. ليكون لنا علـــى  خارطة التقدم وحتت ال�شم�ـــض مكان يعتد به، 
وعلى اأبنائنا يف اجليل القادم تنعقد اخلنا�شر، وتعقد الآمال  وحتوم الهمم للزحف 

- بكل الو�شائل والأ�شباب - نحو هذه الغاية، وحتقيق هذا الهدف.
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الكلمـــة امل�شيئة، واجلملة امل�شرقة، والعبارة املونقة، والإ�شارة البليغة، والفقرة 
املوجهـــة.. تتفاعل يف نفو�ض الأطفال، فت�شيء لهـــم امل�شتقبل، وتر�شم النهج، وتبني 
ح�شـــون الثقافـــة، ومتهد الطريـــق، وتك�شبهم معايـــري اجلد والإخال�ـــض والتفاوؤل؛ 
ليكونـــوا منتجـــني ح�شاريـــًا يف كل جمـــالت املعرفة، يخدمـــون اأوطانهـــم، ويعملون 

ل�شعادة الب�شرية جمعاء.

مـــن هنـــا تاأتي اأهميـــة اأدب الأطفـــال الذي يغر�ـــض مثل هذه القيـــم، وقد حدد 
الباحثـــون يف علم الطفولـــة خ�شائ�ض كل مرحلة من مراحل منو الطفل منذ احلمل 
حتـــى الثامنة ع�شرة، وقد يزبدهـــا بع�شهم ثالثًا، وينق�شها بع�شهـــم ثالثًا، ولكنها 
تظـــل مراحـــل مت�شارعـــة، مكثفة، مليئـــة باملكونـــات واحلوافز، كمن يجمـــع التاريخ 
يف �شفحـــة، اأو يلخ�ـــض الزمن يف يوم وليلـــة ، ول يهمنا كثـــريًا اأن نغو�ض يف ت�شابك 
النظريات والآراء املختلفة يف علم النف�ض، اأو نخو�ض يف امل�شطلحات العلمية، ونقف 
علـــى خ�شائ�ض كل مرحلة من هذه املراحل، بقدر ما يهمنا اأن نعرف كيف نخاطب 
هـــوؤلء الأطفال، ونوؤثـــر فيهم، وننمـــي �شخ�شياتهم، ونرتقي باأفكارهـــم، ونك�شبهم 

القيم واملعايري، ونزرع فيهم حب اللغة، وتذوق الإبداع.  

هذه جملة بحوث يف اأدب الأطفال .. عمادها الهتمام باللغة، وو�شائل تنميتها 
لـــدى الطفل، كتبهـــا ثلة من الأ�شاتذة املخت�شني، تناولـــت خم�شة حماور، تدور حول 
تنميـــة لغة الطفـــل العربي انطالقـــًا من الإح�شا�ـــض اأن  اللغة و�شيلـــة املحافظة على 

الهوية، وم�شدر العتزاز بال�شخ�شية،  واأداة التعلم ، وو�شيلة الإبداع والفن، هي :

• ريا�ض الأطفال.  	
• ق�ش�ض الأطفال.	
• الأنا�شيد.	
• جمالت الأطفال.	
• معاجم الأطفال.	
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�أدب   )1( �ل��ع��رب��ي  �ل��ط��ف��ل  ل��غ��ة 
�لأطفال و�أثره يف تنمية لغة �لطفل

واإذ يقـــدم مركز امللك عبد اهلل الدويل خلدمة اللغة العربية هذه البحوث التي 
متثـــل وجهات نظـــر كاتبيها يف جمال تخ�ش�شاتهم.. لياأمـــل اأن ت�شكل نواة للنهو�ض 
بثقافة الطفل العربي، وموردًا للمهتمني باأدب الأطفال ، وم�شدرًا لتنمية لغة الطفل 
؛ لين�شـــاأ على حب هذه اللغة، والعتزاز بهـــا، والنتماء اإليها.. قادرًا على ا�شتعمالها 

ا�شتعماًل �شحيحًا، وتوظيفها توظيفًا دقيقًا، يالئم كل جمالت احلياة.

وهذا اأحد اإ�شدارين متزامنني يف " لغة الطفل العربي " يحمل عنوان : " اأدب 
الأطفـــال واأثره يف لغة الطفـــل "، والآخر يحمل عنوان :" تنمية لغة الطفل يف و�شائل 
الإعالم املعا�شر ة " يكمل اأحدهما الآخر ، ويوؤازره يف الو�شيلة والهدف؛ للعناية بلغة 

الأطفال، وت�شربها عذبة �شافية، ليكربوا على حبها، واإدمان التم�شك بها .

واملركـــز ي�شـــع هذه  الإ�شـــدارات لتكون نربا�شـــًا يهتدي بـــه الباحثون يف عامل 
الطفـــل علـــى اختـــالف م�شاربهم وتعـــدد تخ�ش�شاتهـــم؛ ليوا�شلوا م�شـــرية البحث 
العلمي الذي يحاكي الطفولة يف مراحلها منذ الولدة حتى يبلغ  اأحدهم اأ�شده، ومن 
وراء الباحثـــني مراكـــز البحوث التي ينبغي  اأن تويل جانـــب الطفولة قدرًا كبريًا من 

اهتماماتها، ون�شيبًا وافرًا من اأبحاثها. 

واهلل ويل التوفيق

الأ�شتاذ الدكتور/حممود بن اإ�شماعيل عمار
اأ�شتاذ الأدب والنقد والدرا�شات العليا 

بكلية اللغة العربية جامعة الإمام 
حممد بن �شعود الإ�شالمية �شابقًا 
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�أدب   )1( �ل��ع��رب��ي  �ل��ط��ف��ل  ل��غ��ة 
�لأطفال و�أثره يف تنمية لغة �لطفل

ريا�ض الأطفال 
واأثرها يف تنمية لغة الطفل

اأ.د. حممد بن عبد العظيم بنَعّزوز)*( )1)

اأ�شتـــاذ املناهج واللغوّيات بجامعة ابن ُطَفيل - كلّية الآداب والعلوم الإن�شانية - الُقَنيطرة-   )*(
املغرب





15

�أدب   )1( �ل��ع��رب��ي  �ل��ط��ف��ل  ل��غ��ة 
�لأطفال و�أثره يف تنمية لغة �لطفل

المحتوى

20- التمهيد 
20اأ-ريا�ض الأطفال : املفهوم والوظائف.

22ب- الطفل بني املقدرة والأداء اللغويني.
25املبحث الأول : ريا�ض الأطفال : البيئة والأهداف.

25اأ-البيئة املكانية والإن�شانية لريا�ض الأطفال.
28ب-الأهداف الرتبوية للرو�شة.

37 املبحث الثاين  : تنمية الأداء اللغوي للطفل.
37اأ-الأداء ال�شفهي.

42ب-الأداء الكتابي.
50- ال�شتنتاج.

53- مراجع البحث.
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�أدب   )1( �ل��ع��رب��ي  �ل��ط��ف��ل  ل��غ��ة 
�لأطفال و�أثره يف تنمية لغة �لطفل

مقدمة

 يقـــول اهلل تعاىل : چ ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  
ژ   ژ   ڈ   ڎڈ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ    ڇ   ڇ   چ     چ   چ   چ  
ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ    گ   گ   گ   کگ   ک   ک   ک   ڑ   ڑ      

ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ       ۀ  چ")1( 

يات كلها، قال  جاء يف تف�شري هذه الآية اأن اهلل �شبحانه عّلم اآدم " اأ�شماَء امل�شمَّ
ابن عّبا�ض : عّلمه ا�شم كل �شيء حتى الق�شعة واملغرفة... واحلا�شل : اأن اهلل تعاىل 
ه باملعرفة التامة دونهم  اأظهر ف�شل اآدم للمالئكة بتعليمه مامل َتْعَلمه املالئكة، وخ�شّ

من معرفة الأ�شماء والأ�شياء والأجنا�ض واللغات.")2( 

فـــاأّول اإن�شـــان خلقـــه اهلل كان اأول ما تلّقاه مـــن رّبه تعليمًا، فقد تـــوىّل �شبحانه 
وتعـــاىل تعليمـــه دون معّلم،عّلمه الأ�شماء كلها فتعّلمها واأخـــرب بها املالئكة مما يدل 

على ُح�شن التلّقي والتعّلم.

 ور�شولنـــا حممد ملسو هيلع هللا ىلص اآخر مبعوث بالرحمـــة للعاملني، كان اأول ما تلّقاه من ربه 
هـــو الدعوة للقراءة لقوله �شبحانه وتعاىل : چ چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  

ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ      ڑ  ک  ک  ک  ک   گ  چ ")3( 

ر  وما دامت دعوة الر�شول ملسو هيلع هللا ىلص للقراءة هي دعوة لأمته كذلك، فاإن اأّول ما ُيفكِّ

)1(  �شورة البقرة : ) 31 - 33 (
حممـــد علـــي ال�شابـــوين : " �شفـــوة التفا�شري "، اجلـــزء الأول، دار ال�شابـــوين، القاهرة،   )2(

الطبعة العا�شرة، 1997م،�ض48.         
)3(  �شورة العلق : ) 1 - 5 (
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فيـــه الوالـــدان بعد رعاية ابنهمـــا �شحّيًا تعليمـــه والهتمام بنمّوه العقلـــي فيلحقانه 
برو�شة لالأطفال لل�شروع يف تعّلم اللغة العربية. 

يتعّلم الطفل يف رو�شة الأطفال اأولّيات اللغة بق�شميها ال�شفهي والكتابي، وُينّمي 
ما اأخذه �شفهّيًا داخل اأ�شرته. من هنا تاأتي �شرورة احلديث عن اأثر ريا�ض الأطفال 
يف تنميـــة لغة الطفـــل. فالتنمية التي تنه�ض بها ريا�ض الأطفـــال تتمثل يف تقوية لغة 
الطفـــل ال�شفهية التـــي توؤهّله لتعّلم اللغـــة املكتوبة ؛ فاللغة ال�شفهيـــة وتعّلمها مرحلة 

�شرورية لتعّلم اللغة املكتوبة

ن وت�شبح مكتوبة. وهذا  وهذا اأمر طبيعي، فاملعرفـــة تبداأ دائمًا �شفهية ثم ُتدوَّ
�شـــاأن احل�شارات الإن�شانية كلها التي ابتـــداأت �شفهية يف مرحلة طفولتها ثم حتّولت 
كتابية يف بداية ن�شجها. واحل�شارات ي�شنعها الإن�شان، وهو نف�شه يف بداية اكت�شابه 

للمعرفة، فاإنه يبتدئ باحلفظ والتعبري ثم ينتقل بعد ذلك للكتابة والتدوين. 

اإن تنمية لغة الطفل �شفهّيًا وكتابّيًا تنّم عن رغبة قوية يف حتويله من ِقَبل والدْيه 
ّي اإىل اإن�شان عـــامِل، من اإن�شان  مـــن اإن�شـــان اأُّمـــّي اإىل اإن�شان متعلِّم، من اإن�شـــان عامِّ

ر.  بدائّي اإىل اإن�شان متح�شّ

 تنميـــة لغة الطفل تفرت�ض اأنـــه كان على معرفة بها وي�شتعملهـــا داخل اأ�شرته. 
فالتنمية ُت�شَتعمل ل�شيء موجود م�شبقًا. هذا املوجود م�شبقًا هو مقدرته اللغوية التي 
دًا بها، وهو كذلك اأداوؤه اللغوّي الذي تعّلمه داخل اأ�شرته ومع والديه واإخوانه  ُخلَق مزوَّ
واأقاربـــه. فالتعليم، بْدءًا بريا�ض الأطفال، و�شيلة مـــن و�شائل تنمية لغة الطفل عرب 

تني هما : مرحلتني مهمَّ

• ت�شحيـــح نطقـــه وتلّفظه بلغتـــه، والت�شحيح والتقومي مظهـــر من مظاهر 	
التنمية التعبريية.
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• تعليمـــه مبـــادئ كتابتهـــا، ويف ذلك تنميـــة معرفية بلغتـــه، وكيفية جت�شيد 	
منطوقها يف مكتوب، وتنمية لأدائه اللغوي.

• نحن، اإذن، اأمام نوعني من التنمية اللغوية التي ميكن اأن يفيد منها الطفل 	
داخل الرو�شة وهي: 

• تنميـــة ملكته اللغوية وقدرته على الكت�شـــاب اللغوي ) ال�شتعداد الفطري 	
لتعّلم اللغة (.

• تنمية الأداء اللغوي.	
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تمهيــــــــــــــد

اأ-ريا�ض الأطفال : املفهوم والوظائف 
املفهوم :  -

ريا�ض الأطفال موؤ�ش�شـــات تعليمية غربية املن�شاأ، لأن امل�شلمني مل يعرفوا قبلها 
اإل الكتاتيـــب القراآنية. ومـــع التحديث واملثاقفة التي عرفها العـــامل الإ�شالمي بفعل 
الت�شـــال بالثقافـــة الغربية يف الكثري مـــن البلدان امل�شلمة، ارتـــاأى املهتمون بال�شاأن 
الرتبـــوي والتعليمـــي الأخـــذ بهـــذه الو�شيلـــة التعليمية لأنهـــا تهّيئ الطفـــل للمدر�شة 
النظامية، وجتعله اأكرث قـــدرة على اكت�شاب اللغة ومبادئ احل�شاب والر�شم وما اإىل 
ذلك من مهارات توؤهله لولـــوج املدر�شة وهو قادر على مواكبة م�شتجداتها التعليمية 

بُي�شر واقتدار.                                  

ُتعـــّد ريا�ـــض الأطفـــال ُمقدمـــًة للمدر�شة والتعليـــم النظامي، وهـــي تقوم بدور 
تكميلـــي ملا تقوم به الأ�شرة، فهي املح�شن الثاين للطفل بعد اأ�شرته. وبداخلها ُتنّمى 
لغـــة الطفل ال�شفهية التـــي ُترّكز على ال�شماع والتكرار واحلفـــظ، ثم ُتنّمى بعد ذلك 
لغتـــه املكتوبة التـــي تقوم على حتويل املنطوقات واملحفوظـــات اإىل كلمات مكتوبة مع 
تنمية وعيه وحوا�شه التي بها يدرك كل ما يحيط به، ويتفاعل معه ويتوا�شل. فريا�ض 
الأطفـــال حم�شـــن و�شيط بـــني الأ�شرة واملدر�شة، وهـــي تقّدم لنـــا الو�شائل الرتبوية 

والتعليمية التي ينتقل بها الطفل من حم�شن الأ�شرة اإىل املدر�شة.

ولتحقـــق ذلـــك يفرت�ـــض وجـــود �شـــرط اقت�شـــادي يتمثـــل يف القـــدرة املادية 
ـــف �شمن خانة التعليم  لأوليـــاء الأمور لإحلاق اأطفالهـــم بريا�ض الأطفال التي ُت�شنَّ
اخل�شو�شي، خا�شة اأن البلدان العربية مل تفّكر يف القيمة الأ�شا�شية لهذا النوع من 
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التعليـــم فلم ُتدرجه �شمن التعليم العمومي املجاين، ومل جتعله تعليمًا اأَولّيًا وجّمانّيًا 
لّيًا خ�شو�شّيًا. يف الآن نف�شه، بل بقي تعليمًا اأوَّ

ـــدًة على اأ�شل  وقـــد قّدمـــت مو�شوعـــة ويكيبيديا تعريفـــًا لريا�ض الأطفـــال موؤكِّ
ت�شميتها جاء فيه :

الرو�شة اأو ريا�ـــض الأطفال... موؤ�ش�شة تعليميـــة لالأطفال قبل دخولهم املدر�شة. 
وقـــد ُو�شع هذا امل�شطلح مـــن ِقبل العامل الأملاين فريدريك فروبـــل، حيث اأطلقه على 
موؤ�ش�شـــة اللعـــب والن�شاطـــات التـــي اأن�شاأهـــا يف عـــام 1837 م  يف "بادبالنكنبورغ" ] 
اأملانيـــا [  ب�شفتها جتربة اجتماعية لالأطفال... وق�شد فروبل بذلك اأنه يجب العناية 

بالأطفال وتغذيتهم... مثلما نعتني بالنباتات يف احلديقة.         

يختلـــف عمر اللتحاق بالرو�شة باختالف البلدان ففي اأغلب الدول يطبق هذا 
النظـــام لالأطفال مـــا دون �شن ال�شاد�شة وحتديدا بني عمر 3-5 �شنوات. يرتكز هذا 
ده واإك�شابه  النظـــام علـــى اأمرين، الأول تعريف الطفـــل مبجتمع اأو�شع من الذي تعـــوَّ

مهارات الختالط والثاين هو تعليم الطفل من خالل اللعب...)1( 

وتكمـــن اأهمية ريا�ض الأطفـــال يف " اأن ق�شمًا كبريًا من النمـــّو العقلي واللغوي 
للطفـــل، ومنّو ذكائه وتفكـــريه، يتم خالل الأعوام القليلة من عمـــره ")2(، وهي التي 
يلتحـــق فيها برو�شة الأطفال لتعّلم اأّولّيات اللغة العربية والر�شم والتوا�شل الإيجابي 
مـــع اأقرانه من خالل امل�شاركة اجلماعية يف اكت�شـــاب مهارات التعّلم واللعب وتنمية 

وعيه وحوا�ّشه.

-  " رو�شة الأطفال " : http://ar.wikipedia.org ، بت�شرف قليل.                                                                                                         )1(
)2(  -  ليلـــى كـــرم الدين : "التعليم وطفل ما قبل املدر�شة "، جملة خطوة، العدد :14،  �ض 15، 

املجل�ض العربي للطفولة والتنمية، القاهرة، 2001م.
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الوظائف : اأهم وظائف ريا�ض الأطفال تتمثل فيما ياأتي :
الوظيفة الرتبوية : تنه�ـــض ريا�ض الأطفال بوظيفة تربوية تتمثل يف تلقني . 1

الطفـــل وتدريبه على كيفيـــة التعامل مع زمالئه ال�شغـــار داخل الرو�شة، 
ومع اأفراد اأ�شرته، وعلى احرتام قيم جمتمعه واآدابه املختلفة. 

الوظيفة التعليمية : تتجّلى هذه الوظيفة يف تعّلم الطفل اللغة ليتوا�شل بها . 2
مع حميطه الجتماعي، ولتكون و�شيلته لتعّلم اأولّيات املعارف املقّررة عليه 

يف املرحلة البتدائية.

الوظيفـــة النف�شيـــة : وتتمثـــل يف انفتـــاح الطفل علـــى موؤ�ش�شـــة اجتماعية . 3
م�شتقّلـــة عن موؤ�ش�شة الأ�شرة الداخلية، و�شعـــوره باأنه جزء من املوؤ�ش�شتني 
معـــًا، فيتفاعل معهما مما ينعك�ض يف الغالـــب اإيجابّيًا على نف�شيته،خا�شة 
اإذا قامـــت املوؤ�ش�شتـــان بدوريهمـــا الكاملني مـــع مراعاة املرحلـــة العمرية 

للطفل وخ�شو�شياته الذاتية والأ�شرية.

الوظيفـــة الجتماعية : ترتبط الوظيفـــة الجتماعية ب�شابقتهـــا النف�شية، . 4
وتتمثـــل يف وجـــود الطفل داخل جمتمـــع، تكمل فيه الرو�شـــة دور الأ�شرة، 
ويرعـــى فيه جيـــُل الكبار من الآبـــاء واملعّلمني جيَل ال�شغـــار رعاية �شليمة 

متّكنهم من حتّمل ما ينتظرهم من م�شوؤوليات امل�شتقبل. 

ب-الطفل بني املقدرة والأداء اللغويني  : 
ُتَنّمـــي َرْو�شـــة الأطفال لغـــة الطفل املوجـــودة �شلفًا على �شـــكل برجمة دماغية 
فطريـــة وا�شتعداد لكت�شاب اللغة يولد معه، ثم يبداأ تفعيل هذه الربجمة بعد الولدة 
من خالل لغة الأم وخطابها املداعب واملهدهد لطفلها، ثم يت�شع نطاق التلّقي اللغوي 
من ِقَبل الطفل لي�شمل املحيطني به من باقي اأفراد اأ�شرته ال�شغرية بدايًة، ثّم اأفراد 

الأ�شرة الكبرية مع مرور ال�شهور والأعوام. 
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بعـــد التلّقي يبداأ الطفل يف اإنتاج جمل جديـــدة �شبيهة مبا تلّقاه �شابقًا، اأو ُينتج 
جمـــاًل مل ي�شبـــق له �شماعها ولكن مكونـــات معجمها �شبق لـــه اأن �شمعها كلها. وعلى 
هـــذا الأ�شا�ض تنمو لغة الطفل وتتطور، وتتنّوع بني التلقي والإنتاج اللغويني.  قال ابن 

خلدون )ت: 808هـ( يف مقدمته : 

ُنها اأوًل، ثم ي�شمع الرتاكيب  " ي�شمع ال�شبي ا�شتعمال املفردات يف معانيها فُيلقَّ
بعدها فيلّقُنها كذلك ، ثم ل يزال �شماُعُهم لذلك يتجدد يف كل حلظٍة ومن كل متكلٍم 
َفًة را�شخًة، ويكون كاأحدهم ، هكذا  ، وا�شتعماُلـــه يتكرر اإىل اأن ي�شري ذلك ملكًة و�شِ
ت الأل�ُشـُن واللغات من جيل اإىل جيل وتعلَّمها الَعَجُم والأطفال." )1(ول بّد من  ت�شريَّ

تعليم واإتقان اللغة العربية اأوًل ثم ياأتي بعد ذلك الهتمام باأي لغة اأخرى )2(.

- "املقدمـــة"، حتقيـــق : عبد ال�شالم ال�شدادي، اجلـــزء الثالث، الطبعة الأوىل، خزانة ابن   )1(
خلدون بيت الفنون والعلوم والآداب، الدار البي�شاء، 2005م، �ض251-250.

)2(   - ُينَظـــر كتـــاب : " ا�شرتاتيجية تنمية لغة الطفل العربـــي " ملجموعة من املوؤلفني، �ض 37، 
 http://wfclas.org/ar/Files
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المبحث األول

ريا�ض الأطفال : البيئة والأهداف

اأ- البيئة املكانية والإن�شانية لريا�ض الأطفال :
        تتلخ�ض البيئة املكانية والإن�شانية لريا�ض الأطفال يف توافر جمموعة من 
ال�شـــروط ال�شرورية التـــي بدونها ل ميكن حتقيق الأهداف التـــي من اأجلها ُوجدت، 

وميكن اإجمالها فيما ياأتي :

• وجود مقّر ومكان للتعّلم ) رو�شة اأطفال (، تتوافر فيه ال�شروط التعليمية 	
وال�شحّية، مبا فيها من حجرات وف�شول درا�شية مزّينة ب�شور ومل�شقات 

تعليمية تت�شمن اأ�شكال حروف خمتلفة، وملعب وُلعب خمتلفة وحديقة.

• وجود معّلمة : ُيفرت�ض يف جناح العملية التعليمية يف الرو�شة اأو يف غريها 	
لـــة للقيام بهذه املهمة، متمّكنة مـــن و�شائلها، �شليمة  اأن تكـــون املعّلمة موؤهَّ
النطـــق عاملة مبخارج احلروف، مدركـــة لقواعد اللغة العربية، قادرة على 
جـــذب الطفـــل والتاأثري فيـــه. فاملعّلمة لهـــا دور كبري يف تنميـــة لغة الطفل 
وتقويـــة اإدراكه، فهـــي من الناحية النف�شية والجتماعيـــة تعّو�ض الأّم التي 
ي�شطّر الطفل ملفارقتها طيلة ال�شاعات اليومية التي يق�شيها يف الرو�شة. 
ومن الناحية التعليمية عليها الوفاء مبجموعة من املتطلبات ميكن اإجمالها 

فيما ياأتي :

يتعـــني على ]القائمـــني على [ ريا�ـــض الأطفال اأن يعنوا بانتقـــاء املعّلمات . 1
فيتـــم اختيار من ح�شـــن نطقهن، ورقـــت اأ�شاليبهن، و�شلمـــن من العيوب 
اللفظيـــة كالعي، والفاأفـــاأة، واللجلجة، والتاأتاأة، ومـــا اإىل ذلك حتى تكون 
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مدلولت الألفاظ واجلمـــل وا�شحة يف اأذهان الأطفال، وبعيدة عن اللب�ض 
اأو الغمو�ض.

على املعّلمة األ حتمل الطفل على النطق بكلمات اأو جمل ل يعرف مدلولها، . 2
اأو م�شتملـــة على معـــان كلية، اأو جمردة... يف ال�شن التـــي ل ت�شمح له قواه 

العقلية اإل بفهم اجلزئيات املح�شو�شة اأي التي تدرك باحلوا�ض.

ينبغي على املعّلمة اأن تعمل على تنمية قوة املالحظة لدى الطفل عن طريق . 3
لفـــت نظره بكل ال�شبل والو�شائل املمكنة اإىل ما بني املح�شو�شات املت�شابهة 

من وجوه اخلالف.

على املعّلمة اأن تقدم لغة عربية تنا�شب مراحل النمّو لدى الطفل، وتتما�شى . 4
مع ما تقت�شيه احليـــاة احل�شارية �شواء كانت داخلة يف جملة، اأم م�شتقلة 

مع مراعاة عامل الت�شويق.

يجـــب اأن تطلب املعّلمة من الطفل ذكر اأح�شن كلمة بالن�شبة له، ثم جتعله . 5
يهم�ض لها يف اأذنها؛ لأن ذلك ي�شجع اخلجول من الأطفال على الكالم. 

تكتب املعّلمة حروف الكلمة بخط غليظ وا�شح على ورق مقّوى، وتنطقها، . 6
ويكررهـــا الطفل مع الإ�شـــارة اإىل احلروف الأبجديـــة املوجودة يف حجرة 

الدرا�شة...

تناق�ـــض املعّلمـــة الطفل حـــول كلمتـــه املختـــارة، وت�شجعه علـــى ر�شمها اأو . 7
ت�شويرها بالألوان املختلفة، واإطالع غريه عليها. 

تراجـــع املعّلمـــة الكلمات مع الطفل يف يـــوم اآخر، وتكّرر لـــه الكلمات التي . 8
يخطـــئ فيهـــا؛ وبذلك يتح�شـــن نطقه ب�شرعـــة، ويزداد منـــّو مفرداته كّمًا 

ونوعًا.
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�أدب   )1( �ل��ع��رب��ي  �ل��ط��ف��ل  ل��غ��ة 
�لأطفال و�أثره يف تنمية لغة �لطفل

تعالـــج املعّلمـــة النطـــق غري ال�شحيـــح عن طريـــق التمرينـــات الإيقاعية، . 9
والتـــدرج من الكلمـــات ال�شهلة اإىل ال�شعبـــة، وتدريب الل�شـــان، وال�شفاه، 
واحللق، وا�شتخـــدام تنظيم �شرعة الكالم، ومترينـــات احلروف ال�شاكنة 

واملتحركة.

اإذا جنـــح الطفـــل يف النطق بالألفـــاظ والكلمات نطقًا �شليمـــًا فمن واجب . 10
امل�شتمعـــني اأن يتقبلوا ذلـــك باإظهار ال�شرور والت�شجيـــع الذي ميثل للطفل 

تعزيزًا اإيجابيًا يدفعه اإىل تكرار اللفظ املعزز...

 تقـــدمي ق�ش�ـــض، واأنا�شيد ق�شـــرية، و�شهلة، وممتعة مع ح�شـــن اإلقائها، . 11
ومراعاة ا�شتيعابـــه ملدلولها وما ترمي اإليه، كل ذلك يوؤدي اإىل منّو الطفل 

اللغوي، واملعريف، ويطور تعبريه.")1( 

ومن هذه ال�شروط :
• النتقـــال املتـــدّرج يف التعّلم اللغوي، على امل�شتوى الـــدليل، من املح�شو�ض 	

واملاّدي اإىل املعنوّي واملدَرك عقلّيًا.

• التقويــــم بعد التعليـم و�شيـلـــة ناجعة ملعرفة درجـــة حت�شيـل الطفل داخل 	
الرو�شـــة واملدر�شـــة عمومًا،مـــن خـــالل الختبـــارات ال�شفهيـــة والكتابية 
وت�شحيح اأخطائه مما يدفعه اإىل بذل جهد اأكرب يف التعّلم، خا�شة يف ظل 

وجود مناف�شة بينه وبني اأقرانه.

• وجـــود متعّلمـــني ) جمموعة من الأطفال ( مما يوجـــد نوعًا من الن�شجام 	
بينهـــم وتقليد بع�شهـــم البع�ض وتناف�شهـــم يف التعّلـــم. فالتعّلم اجلماعي 
والقـــراءة اجلماعية عّدة مّرات يف الأ�شبوع ي�شاعدان الأطفال على جتاوز 

)1(  عبد الفتاح حممد العي�شوي :" النمو اللغوي عند الطفل وتطبيقاته الرتبوية "  
http://www.magha.net
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مـــا يعانونه من خجل اأو خوف اأو ترّدد، وهمـــا عامالن نف�شيان م�شاعدان 
علـــى جتاوز بع�ض معّوقات التعّلم. وهذا ل يعني عدم العناية الفردية بكل 

طفل، فلكل طفل خ�شو�شياته التي متّيزه من غريه.

ومن الأمور التي يجب على املربّيـــات واملعّلمات مراعاتها يف الأطفال املتعّلمني 
جوانب الختالف القائمة بينهم، والتي بدونها ل ميكن ح�شول تنمية لغوية لديهم، 

واأهمها :

عامل ال�شّن. . 1
الذكاء. . 2
 اجلن�ض.. 3
�شالمة الأع�شاء املتعلقة بالنمو اللغوي.. 4
ال�شحة العامة .. 5
ترتيب الطفل يف الأ�شرة.. 6
امل�شتوى القت�شادي والجتماعي لأ�شرة الطفل.. 7
تعدد اللغات التي يتعلمها الطفل.. 8
نوع اخلربات التي يتعر�ض لها الطفل. )1(. 9

• وجود و�شائل التعّلم وهي : ال�شبورة اأو اللوحة والأقالم والدفاتر واملل�شقات 	
َور.. والو�شائل ال�شمعية والب�شرية.  وال�شُّ

ب- الأهداف الرتبوية للرو�شة :
        اأهمية اكت�شاب اللغة :

      اإن تعّلـــم اللغـــة ذو اأهميـــة بالغة يف تنمية لغة الطفل ذاتهـــا، وتنمية قدراته 

)1(  اإن�شـــاف كامل من�شور : "اأثـــر الع�شف الذهني يف النمو اللغـــوي لطفل الرو�شة "، جملة 
البحوث الرتبوية والنف�شية،جامعة بغداد، العدد 31، 2011م، �ض 30، بت�شرف  قليل.
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�أدب   )1( �ل��ع��رب��ي  �ل��ط��ف��ل  ل��غ��ة 
�لأطفال و�أثره يف تنمية لغة �لطفل

على اكت�شاب جمموعة من املهارات التي ت�شهم يف منّوه النف�شي والعقلي والجتماعي 
وتكويـــن هويتـــه الدينية والثقافيـــة وت�شكيل وجدانـــه وم�شاعره وفـــق منظومة القيم 
، من خالل تعليمه وتربيته، لكي يكون عن�شرًا  املجتمعية التي ينتمي اإليها، والتي ُيَعدُّ
فاعـــاًل فيهـــا يف امل�شتقبل. تقول د.ليلـــى كرم الدين يف هذا ال�شـــدد : " اإّن اكت�شاب 
اللغـــة، ومتّكن الطفل من ا�شتخدامها اأمر على درجـــة كبرية من الأهمية واخلطورة 
بالن�شبـــة للطفـــل، اإذ ت�شاعـــده على تكويـــن عامله بـــكل اأبعاده وجوانبـــه، ومتكنه من 
التعرف على الأ�شياء من حوله كما ت�شاعده على معرفة العادات والتقاليد والأعراف 
والقيـــم ال�شائـــدة يف جمتمعه، ومن ثّم علـــى التحكم يف �شلوكه و�شبطـــه وفقًا لتلك 
العـــادات والتقاليـــد والقيم والأعراف... كما تقوم اللغة بـــدور مهم يف حتقيق �شعور 
الطفل بالأمن والطماأنينة والثقة، وهي م�شاعر �شرورية ل�شحته النف�شية و�شالمتها. 
وترتبـــط قدرة الطفل على حتقيق التوافق الجتماعي مع الآخرين من حوله اإىل حّد 
بعيـــد على قدرته على الت�شـــال بهم والتقارب معهم عن طريـــق اللغة. واأخريًا للغة 
ارتبـــاط وثيق بكل من تفكري الطفـــل وذكائه، ومنّو قدراته العقلية ب�شكل عاّم، نتيجة 
لذلـــك فـــاأيُّ تاأّخر اأو تاأثـــر يف لغة الطفل واكت�شابهـــا يوؤّثر تاأثريًا كبـــريًا على م�شتوى 

تفكريه وذكائه.")1(

اإن تنمية لغة الطفل تقوم على تنمية قدراته الذاتية واإك�شابه مهارات خمتلفة، 
والتـــي تبتـــدئ انطالقًا مـــن انخراطه يف جمتمع املعرفـــة الأّويل ؛ رو�شـــة الأطفال، 

و�شروعه يف اكت�شاب اللغة بطريقة منهجية.

اأهمية اللعب يف التعّلم :
        اللعـــب ن�شـــاط اإن�شاين مرتبـــط بالأ�شا�ض مبرحلة الطفولـــة، وله دور كبري 
يف النمـــّو اجل�شمي للطفل وتقويـــة ع�شالته، وله اأثر كبري يف منـــّوه النف�شي والعقلي 

ليلى كرم الدين : "لغة اأبنائنا : منّوها ال�شليم وتنميتها " جملة خطوة، العدد : 20، 2003م،   )1(
�ض 10.
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والجتماعي من خالل اإح�شا�شه بامل�شوؤولية و�شعوره بالقدرة على حتّملها من خالل ما 
يناط به من اأدوار يف األعابه املختلفة مع اأقرانه. فاللعب بالن�شبة للطفل تعبري حركّي 
م�شفـــوع بتعبري لغوي يقّوي التعبري احلركي من جهة، ويربط ال�شالت التوا�شلية مع 
�شركائـــه يف اللعب من جهة اأخرى. ومـــن َثمَّ فالتعبري اللغوي ذاتي لكون الطفل يعرّب 
عن ذاته واإجنازاته وهو يلعب، وتوا�شلي حتري�شي مع الأطفال الذين يلعبون معه، و 
هو يف كال احلالتني تعبري تكراري ؛ تتكرر فيه الكلمات والعبارات. ومن هذه الناحية 
ه من ِقَبل املعّلمة لتعّلم اللغة واكت�شابها فقد " اأظهرت  ميكـــن اأن ُي�شتثمر اللعب وُيوجَّ
الدرا�شات يف علم الأع�شاب الإدراكي اأّنه من اأجل احلفاظ على اأّي كلمة جديدة اأو 
تعبـــري، اأو اأّي �شـــكل من اأ�شكال ا�شتخدام اللغة؛ فنحـــن يف حاجة اإىل اأن نراها ما ل 
يقل عن �شبع مرات. روؤية املفردات وا�شتخدامها يف لعبة هي بالتاأكيد الو�شيلة الأكرث 

فاعلية )ومتعة( لتحقيق ذلك.")1(

اأثر الرو�شة يف تنمية الوعي واحلوا�ض :
     يعتمد تعّلم اللغة عند الأطفال �شواء كان بطريقة مبا�شرة اأو من خالل اللعب 

على جمموعة من احلوا�ض والأع�شاء وهي :
ال�شمع، لأن اللغة اأ�شا�شًا اأ�شوات.  -

النطق بهذا امل�شموع ال�شوتي.  -
الب�شر بالنظر اإىل احلروف املكتوبة وال�شور الدالة.  -

اليد وهي و�شيلة الكتابة.  -

اإن املرحلـــة ال�شفهية يف التعّلم وهي املرحلـــة الأوىل القائمة على احلفظ ُترّكز 
بالأ�شا�ـــض على حا�ّشة ال�شمع. واملرحلة الكتابيـــة، ب�شفتها مكّملة ل�شابقتها، القائمة 
علـــى اكت�شاب القدرة على حتويل امل�شموع اإىل مكتـــوب، ُترّكز يف البداية على حا�شة 
الب�شـــر من خالل عمليـــة نقل املكتوب، وعلـــى حا�شة الب�شر وال�شمـــع فيما بعد من 

خالل عملية حتويل امل�شموع اإىل مكتوب. 

http://ar.english-attack.com ." 1(  "اللعب مفيد يف تعّلم اللغة(
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�أدب   )1( �ل��ع��رب��ي  �ل��ط��ف��ل  ل��غ��ة 
�لأطفال و�أثره يف تنمية لغة �لطفل

وال�شمـــع والب�شر و�شيلتان تعليميتـــان اأ�شا�شيتان تقودان املتعّلـــم فيما بعد اإىل 
عمليتـــي الفهـــم والإدراك وا�شتيعاب ما ي�شمعـــه ويراه. وهاتـــان العمليتان منوطتان 

بالقلـــب اأو بالعقل، وهـــو ما عرّبت عنه الآية الكرمية يف قوله تعاىل : چ ې   ې  
ۆئ   ۇئۇئ   وئ   وئ   ەئ   ەئ    ائ   ائ   ى   ى   ې   ې  
ق لأهداف ال�شمع والب�شر واأهمها احلفظ والفهم.  ۆئ   چ)1( فالفوؤاد هو املحقِّ

وقـــد اأثبتت الدرا�شات " اأن الأطفال ال�شغار حتـــت �شن اخلام�شة اأو ال�شاد�شة 
ل يتعلمـــون الكثـــري مما هو جديد متامًا عليهم من جمـــرد امل�شاهدة وحدها، بل هم 

يحتاجون اأي�شا اإىل مل�ض ال�شيء ومعاجلته يـدويـا وفـحـ�شـه باأنف�شهم.")2(

اإن هـــذه احلوا�ض وما يرتتب عنها من وعـــي واإدراك حتتاج اإىل تنمية م�شتمرة 
لكـــي توؤتي العملية الرتبوية والتعليمية دورها على اأح�شـــن وجه واأكمله، ومن َثمَّ فاإن 
"ا�شتثـــارة حوا�ـــض الطفل والعمل علـــى تنميتها من الأمور الهامـــة يف الرو�شة، وهي 
جـــزء من منـــو الطفل اجل�شمي التي ت�شاعـــده على اكت�شاب مهـــارات وتنمية قدرات 
عقليـــة �شرورية لطفـــل الرو�شة : كالتذكـــر، الإدراك ، النتبـــاه، املالحظة، الفهم، 
املقارنـــة، الت�شل�شل، التطابق، الت�شنيف، ال�شتنتاج، الت�شميم.. الخ. وميكن اأن يتم 
التدريـــب على هـــذه املهارات من خالل اأن�شطـــة ح�شية تقدمها املعلمـــة لالأطفال يف 

�شكل اأن�شطة واألعاب ل�شتثارة ذكاء الطفل من خالل التعامل مع حوا�شه. 

 والطفـــل من خالل حوا�شه يتعلـــم بع�ض املهارات واملعـــارف واأ�شاليب ال�شلوك 
والتفكـــري، ومـــن ذلـــك معرفـــة ج�شمـــه ودور كل حا�شـــة اأو ع�شـــو، معرفـــة الأماكن 
والجتاهات ) ميني وي�شار، اأمام وخلف، فوق وحتت،.. الخ (، معرفة الأزمنة.. الخ، 

)1(  �شورة النحل، الآية :78.
)2(  �شوزانا ميلر : "�شيكولوجية اللعب "، ترجمة : ح�شن عي�شى، �شل�شلة عامل املعرفة، املجل�ض 

الوطني للثقافة والفنون والآداب – الكويت، العدد :  120،دي�شمرب1987م،�ض197. 
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واإن تنميـــة حوا�ض طفـــل الرو�شة من اأوىل مهام معّلمة الرو�شـــة من خالل ما تقّدم 
للطفـــل من اأن�شطة واألعـــاب خمتلفة، ولبد اأن تعرف املعلمة اأن الطفل ي�شتمع وي�شعد 
عنـــد القيام ب�شـــيء ي�شتطيع عمله ويتنا�شب مع قدراته كمـــا اأن التدريب على اأعمال 

الإدراك هو اإعداد للطفل للرتبية والتعليم".)1(

واملهـــارة الأوىل التي يجب اأن يـــدّرب عليها الطفل حينما يلحقـــه اأبواه برو�شة 
الأطفال هي مهارة ال�شتماع التي متّكنه من معرفة احلروف والكلمات والنتباه اإىل 
مـــا بينها من فروق �شوتية ودلليـــة. ومن فوائد ال�شتماع كذلك اأنه ينّمي لغة الطفل 
ال�شفهيـــة واملهارات املتعلقة بها مـــن قدرة على التعبري، و�شياغة اجلمل ال�شحيحة، 
والنطق ال�شليم وترتيب الأفكار وتنظيمها. ويعمل كذلك على تنمية الذاكرة ال�شمعية 

وتدريب الطفل على الحتفاظ باملعلومات ملّدة اأطول.)2(

القراءة والكتابة :
ترتكـــز العمليـــة التعليمية على تعليم القـــراءة والكتابة ) الكتابـــة القائمة على 
النقل من ال�شبورة اأو اللوحة، وتلك القائمة على التذّكر من خالل ح�ش�ض الإمالء. 
وهـــذا يقّوي اجلانب الكتابي يف التعّلـــم (. قال والرتج.اأوجن :" كان ]�شو�شري[ ينظر 
اإىل الكتابـــة باعتبارها نوعًا مـــن مكّمالت الكالم ال�شفاهي، ولي�ـــض باعتبارها اأداة 

حتويل للتعبري اللفظي.")3( 

)1(   هالـــة اإبراهيم اجلـــرواين وان�شراح اإبراهيم امل�شريف : "اإعـــداد الطفل ملرحلة الرو�شة ". 
.http://uqu.edu.sa

)2(  ُتنَظر درا�شـــة د.الطاهرة اأحمد ال�شباعي الطحان : "ال�شتماع والتحدث يف �شنوات العمر 
املبكر "، جملة خطوة،العدد: 20،�ض19، 2003م.

"ال�شفاهيـــة والكتابيـــة"، ترجمـــة : ح�شن البّنا عـــز الدين، عامل املعرفـــة، املجل�ض الوطني   )3(
للثقافـــة والفنـــون والآداب – الكويـــت،      عـــدد :182،�شعبـــان 1414هــــ - فرباير/ �شباط 

1994م، �ض51.
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�أدب   )1( �ل��ع��رب��ي  �ل��ط��ف��ل  ل��غ��ة 
�لأطفال و�أثره يف تنمية لغة �لطفل

 اإن القـــراءة، ب�شفتها مقدمة للكتابة يف املرحلـــة الأوىل من التعّلم وم�شاحبة 
لهـــا فيما يليها من مراحل، " عملية يراد بها اإيجـــاد ال�شلة بني لغة الكالم والرموز 

الكتابية. وتتاألف لغة الكالم من املعاين والألفاظ التي توؤدي هذه املعاين...

البدء بالرمز والنتقال منه اإىل لغة الكالم ي�شمى قراءة، والعك�ض ي�شمى كتابة، 
 وترجمة الرموز اإىل املعاين قراءة �شرية، وترجمتها اإىل األفاظ م�شموعة قراءة جهرية.  
وتطور مهارة القراءة يحتاج اإىل ن�شج وتدريب كما اأنها متر مبراحل، فاأول الكلمات 
التي ي�شتطيع الطفـــل معرفتها ب�شهولة الأ�شماء اجلامدة التي تدل على اأمور ح�شية، 
وخا�شـــة اإذا كانت مقرتنة بال�شور والر�شوم، وتظهر معها الأفعال، ثم ال�شفات، ثم 
ال�شمائر، ثم احلروف. وال�شبب يف هذا الرتتيب اأن الطفل ل ي�شتطيع اأن يقلد تقليدًا 

وا�شحًا اأثناء نطقه اإل الكلمات التي يدرك مدلولها ح�شب منوه الفكري. ")1( 

فالقـــراءة والكتابة �شمن جمموعة تي�ّشر عملية التلّقـــي والكت�شاب اللغوي من 
خـــالل التكرار والقراءة اجلماعية واملناف�شـــة والت�شجيع والعالقات الطفولية.. كلها 

و�شائل تعمل على تنمية لغة الطفل.

 احلفظ والفهم :
احلفظ والفهم مطلوبان كذلك وهما من عمل الذاكرة وتقوية اجلانب ال�شفهي 
يف العمليـــة التعليمية ؛ فاحِلفظ ن�شـــف الِعلم، والفهم ن�شفه الآخر. يجب اأن يرتكز 
تعلـــم اللغة عند الطفـــل، يف البداية، على احلفظ والفهم. قـــد ي�شبق احلفظ الفهم 
اأحيانـــًا، ولكن امل�شتح�َشن اأن ي�شبق الفهم احلفظ ؛ فكل مفهوم ي�شهل حفظه وما كل 

حمفوظ ي�شهل فهمه. 

واملحفـــوظ الذي يجب الهتمام به لتقوية لغـــة الطفل العربي وتنميتها هو �ُشَور 
واأجزاء مـــن القراآن الكرمي واحلديـــث النبوي ال�شريف وبع�ـــض الن�شو�ض ال�شعرية 

)(( http://uqu.edu.sa ،" حممد عو�ض الرتتوري : " النمّو اللغوي عند طفل الرو�شة 
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اجليدة التي مبقدور الطفـــل اأن يفهم معناها العاّم، والق�ش�ض التي تنا�شب اإدراكه 
ومرحلته العمرية. 

      ينبنـــي الفهـــم من خالل تعليـــــــم وا�شح لأنـــه ل يكفي اأن ت�شمع لكي  تفهم. 
يتطلـــب هـــذا العمل ) الفهـــم ( من املعّلمـــة تكوين معـــامل يعتمد عليهـــا الأطفال ) 

التجويد، اإعادة ال�شياغة، امل�شَرحة... ( 

بالإ�شافـــة اإىل ذلك، يجـــب اأن ت�شهم جميع الأن�شطـــة املدر�شية يف الرو�شة يف 
تطوير الفهم و التعبري لدى الأطفال))(. 

التقليد والإبداع :
     اأّول عملية يتلّقى بها الطفل اللغة داخل اأ�شرته هي التقليد، كما اأن الكثري من 
�شلـــوك الطفل ين�شاأ من تقليد الكبار وخا�شـــة املقّربني منه. فهو يقّلد ما ي�شدر عن 
الآخريـــن من اأ�شوات وكلمات، ويحفظ ما يقّلده لينطـــق به كلما �شنحت له الفر�شة 
بذلـــك. وهذا ما ي�شميه علم النف�ض التجريبي بالتعّلم باملالحظة من خالل املحاكاة 
والتقليد، وهو " يعني تعّلم �شيء جديد مب�شاهدة �شخ�ض اآخر يقوم به بدون م�شاركته 
م�شاركة اإيجابية. فـمـا يـقـوم بـه الأخ الأكرب من حيلة اأو لعبة جديدة يراقبها الطفل 

الأ�شغر بعناية قبل اأن يحاول القيام بها." )2( 

        بانتقـــال الطفـــل اإىل الرو�شة ي�شتمّر تقليده، ولكن بتوجيه من معّلمته التي 
جتعلـــه يقّلـــد باإرادتها، ويقّلد ما تراه �شوابـــًا وجديرًا بالتقليد، ولي�ـــض تقليدًا عفويًا 
يتلّقـــاه من جمتمعه دون رقابة من اأحد. فالتقليد يف الرو�شة مقّن بالتلقني والتعليم 
والتكـــرار واحلفظ ووفق برنامج ُمَعّد م�شبقـــًا. فهو تقليد اإيجابي و�شروري يف جميع 
مراحـــل البناء والتاأ�شي�ض الفـــردي واجلماعي الذاتي واحل�شـــاري، فاجلاهل يقّلد، 

)((      Apprentissage de la langue، http://eduscol.education.fr بت�شرف        
)2(  - �شيكيولوجية اللعب، مرجع �شابق، �ض 182.
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�أدب   )1( �ل��ع��رب��ي  �ل��ط��ف��ل  ل��غ��ة 
�لأطفال و�أثره يف تنمية لغة �لطفل

وال�شعيـــف يقّلد، واملغلوب يقّلد، والطفل يقّلد. "ويلعب التقليد اأو املحاكاة دورًا هامًا 
يف اكت�شـــاب اللغة، واملعـــارف، والقيم الأخالقية ب�شفة عامة؛ حيث مييل الطفل اإىل 
حماكاة غـــريه يف �شوته، وحركته، باإعـــادة اأو تكرار الأفكار، واأمنـــاط ال�شلوك التي 
يدركهـــا لرناه يكرر ويخطئ حتى يتمكن من اأن يختار الأ�شوات املنا�شبة، وذلك عن 
طريق التوجيه، والت�شويب الذي يقدم له من قبل والديه ومعلمته. وللتفاعل املتبادل 
وجهًا لوجه بني الطفل ووالديه ومعلمته اأثره البالغ يف منو املفردات اللغوية لديه.")1( 

       اأما مرحلة الإبداع فتاأتي بعد ذلك، بعد تراكم تعابري كثرية وجمل عديدة، 
بفعـــل التقليد والتلقني والتعّلـــم، يف ذهن الطفل، فين�شئ علـــى منوالها وُيبدُع ُجماًل 
جديـــدة مل ي�شبـــق له �شماعها.وت�شتمـــر العمليتان م�شاحبتـــان للطفل طوال مراحل 
�َشـــب. فتقليـــده يف بداياته اأكرث مـــن اإبداعه،  تعّلمـــه يقّلـــد ويبدع، مع تفـــاوت يف النِّ
واإبداعـــه يف نهاياتـــه اأكرث مـــن تقليـــده. واإذا كان يبدع يف بداياته ُجمـــاًل جديدة مل 
ي�شبق له �شماعها فاإنه، بعد تعّلمه وات�شاع مداركه واكتمال ن�شجه، ي�شتطيع اأن يبدع 

ن�شو�شًا مل ي�شبق له قراءتها. 

          

)1(  - عبد الفتاح حممد العي�شوي :" النمو اللغوي عند الطفل وتطبيقاته الرتبوية ".
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�أدب   )1( �ل��ع��رب��ي  �ل��ط��ف��ل  ل��غ��ة 
�لأطفال و�أثره يف تنمية لغة �لطفل

المبحث الثاني

 تنمية الأداء اللغوي للطفل 

اإن الرو�شة جمال متمّيز لالأداء اللغوي، وهو نوع�ان :
اأداء املعّلمة للغة العربية �شفهّيًا وكتابّيًا.  -
اأداء الطفل للغة العربية �شفهّيًا وكتابّيًا.  -

       املفرت�ض يف اأداء املعّلمة اأن يكون اأداًء منوذجّيًا اأو متمّيزًا اأو جّيدًا يف الأقل. 
اأما اأداء الطفل فهو متاأثر باأداء املعّلمة ب�شكل كبري، لأنه تقليد وحماكاة. ويظهر اأثر 
هـــذا التقليـــد يف اأدائه اللغوي، فاإن كانـــت املعّلمة جُميدة يف اأدائهـــا ظهر ذلك على 
الطفـــل، واإن مل تكـــن جُميدة ظهرت عيوبها يف كالم الطفـــل وكتابته. واملهم يف هذا 
املجال اأن التقليد ي�شبح َمك�َشبًا ذاتيًا ي�شاحبه يف اأغلب مراحل حياته، ول ي�شتطيع 
الفكاك منه اإل بجهد، لذلك كان دور اأداء املعّلمة يف هذه املرحلة كبريًا، لأنها تغر�ض 
يف عقل الطفل ونف�شه ما تراه نافعًا ومفيدًا. وقد ورد يف احلديث : " العلم يف ال�شغر 

كالنق�ض يف احلجر.")1(

اأ- الأداء ال�شفهي : 
الأداء اللغـــوي للطفـــل يبـــداأ داخل اأ�شرتـــه، منذ بدايـــة نطقه بالأ�شـــوات اللغوية 
وحروفها، ثم كلماتها وُجملها. وغالبًا ما ي�شتهّل نطقه مبقاطع �شوتية متكررة داّلة مثل 
: "بابـــا" و"مامـــا"، وهمـــا اأقرب النا�ـــض اإليه، اأو غري داّلة مثـــل : " دادا"، ويتطّور هذا 
الأداء مـــع الزمن وينتقل مـــن طور التقليد ملا ينطق بها الأطفـــال املجاورون له، والكبار 
الذيـــن يتولَّون رعايته والهتمـــام به، اإىل طور اإبداع جمل جديـــدة مل ي�شمعها من قبل، 
واإن كان قد �شمع جماًل �شبيهة بها يف الرتكيب ولي�ض بال�شرورة �شبيهة بها يف الدللة. 

ورقمه 673. )1(   حديث مرفوع رواه البيهقي يف "املدخل اإىل ال�شن الكربى"، 
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م وفق  وحينمـــا يلتحق الطفل برو�شة الأطفال تبداأ مرحلـــة الأداء اللغوي املنظَّ
�شـــروط التلقني والتعليم التـــي يتلّقاها من معّلمته. واأهم ما يبـــداأ به الطفل يف هذه 
املرحلـــة هو التكرار القائم على ما ترّدده املعّلمة ويعيده ويكّرره الطفل بعدها. وهذه 
العمليـــة لها دورهـــا الفّعال علـــى م�شتوى ال�شمـــع والنطق، في�شمع احلـــرف والكلمة 

واجلملة �شحيحة �شليمة من عيوب النطق، ويكّررها بعد ذلك.

قـــال والـــرتج.اأوجن :" لعل من نافل القـــول اأن اللغة ظاهـــرة �شفاهية. وقد نرى 
الكائنات الب�شريـــة تتوا�شل بطرق �شتى، م�شتخدمة كل حوا�ّشها )..( غري اأن اللغة، 
اأو ال�شـــوت املنطوق، هي و�شيلة الت�شال املثلى. ول يقت�شر الأمر على التوا�شل، بل 

اإن الفكر ذاته يرتبط جملة بال�شوت على نحو خا�ّض.")1(

اإن تنميـــة امل�شتوى ال�شوتـــي يف اللغة هو الأ�شا�ض الذي تقـــوم عليه تنمية اللغة 
كلها. فالتنمية اللغوية تبداأ بحا�شتني مرتبطتني باملجال ال�شوتي عند الإن�شان هما : 
ال�شمع والنطق، قبل اأن تنتقل التنمية اإىل امل�شتوى الكتابي وال�شكلي املرتبط بحا�ّشتي 
ال�شمـــع والب�شر اإ�شافة اإىل اليد. كل هذا ي�شي باأهمية اجلانب ال�شوتي يف اللغة بل 
هـــو اأ�شا�شهـــا، قال ابن جّني ُمَعّرفًا اللغة :" اأّما حّدها فاإّنها اأ�شوات يعرّب بها كل قوم 

عن اأغرا�شهم.")2(

ميكـــن اأن جنمل اأهـــم الق�شايا املتعّلقـــة بتنمية امل�شتوى ال�شوتـــي عند الطفل 
العربـــي يف تعليمـــه النطـــق بجميـــع احلـــروف العربية بطريقـــة �شليمـــة، اأي اإخراج 
احلـــروف من خمارجها ال�شحيحة. واملعّلمة يف هذه احلال هي املكّلفة تعليم الطفل 
كيفيـــة النطق باحلروف والكلمات بعدها. ثـــم تعّرفــــــه بعد ذلك بحركات احلروف 

الق�شرية والطويلة ) املدود ( وكيفية النطق بها.

)1(    " ال�شفاهية والكتابية "، �ض53.
حتقيق : حممد علي النجار، املكتبة العلمية، اجلزء الأول، د.ت.�ض 15. )2(  "اخل�شائ�ض"، 
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اإن تعليـــم الطفـــل النطـــق ال�شليـــم بحـــروف اللغـــة العربيـــة هو كذلـــك تقومي 
لالنحرافـــات النطقيـــة  لديـــه التي ن�شاأت معـــه اأو تلّقاها من اأ�شرتـــه، خا�شة ق�شية 
القلـــب املـــكاين يف الكلمات، وق�شية القلـــب يف احلروف كقلب القـــاف جيمًا اأو قلب 

اجليم ياًء اأو قلب القاف غينًا.

ي�شاف اإىل ذلك ق�شية الرتقيق والتفخيم يف نطق احلروف املرّكبة يف كلمات، 
حيـــث نلحـــظ اأن بع�ـــض احلروف التـــي حّقها التفخيـــم ُترّقق مثل كلمـــة "الرجولة" 
املرفوعـــة الراء والتي يجـــب اأن تفّخم ت�شتعمل مرّققة يف بع�ـــض املجتمعات العربية، 
واأخـــرى حّقها الرتقيـــق ُتفّخم.. مثل كلمـــة " خايل " املك�شورة الـــالم التي يجب اأن 

ترّقق تفّخم يف ال�شتعمال اللغوي العاّم. 

النتقـــال بالطفل العربي مـــن ا�شتعمال اللهجة العامية العربيـــة داخل اأ�شرته، 
مبـــا فيها من حلن وقلب وحتويل وحتريف علـــى امل�شتوى ال�شوتي والرتكيبي اأحيانًا، 
اإىل ا�شتعمال اللغة العربية الف�شحى وال�شليمة من جميع العيوب ال�شوتية والنطقية 
داخـــل ريا�ض الأطفـــال واملدار�ض النظامية بعدها. وهذا كلـــه مرتبط ارتباطًا وثيقًا 
باملجـــال التداويل للغـــة ؛ اأي ا�شتعمال النا�ـــض للغة الذي قد يتفق مـــع قواعدها وقد 

يختلف.

ولكـــن يجب اأّل نن�شـــى اأن اللغة التـــي يكت�شبها الطفل منذ ولدتـــه وقبل ولوجه 
ريا�ـــض الأطفـــال ثـــم املدر�شة بعد ذلـــك هي لغـــة عاّميـــة تت�شمن بع�ـــض املفردات 
الف�شيحـــة، وبعـــد التحاقه بريا�ض الأطفـــال يبداأ يف تلّقي اللغـــة الف�شيحة وتعّلمها 
بعيـــدًا عـــن التداول اللغوي العاّمي اإل فيما ندر. فهل ميكـــن اعتبار هذا النتقال من 
العاميـــة اإىل الف�شيحة انتقـــاًل فا�شاًل بني ا�شتعمالني لغويني خمتلفني اأم اأنه انتقال 
غـــري فا�شل ؟ �شحيح اأن هناك خالفـــًا بني العربية العاميـــة والعربية الف�شيحة يف 
الكثري من الأمور، منها اجلانب التداويل على امل�شتوى ال�شوتي، حيث جند انزياحًا 
م يف ال�شتعمال  علـــى م�شتوى النطق ببع�ض الكلمـــات ؛ فما حّقه الرتقيق مثـــاًل يفخَّ
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العاّمي، كذلك ال�شاأن بالن�شبة لبع�ض املفردات املتداولة عاّمّيًا غري معروفة يف اللغة 
العربية الف�شحى، ي�شاف اإىل ذلك اللحن والقلب املكاين والنحت.. ومع ذلك تبقى 

جمموعة من املفردات حا�شرة يف ال�شتعمالني معًا ويبقى الرتكيب واحدًا.

اأمـــا امل�شتوى املعجمي فهو امل�شتوى التابع للم�شتوى ال�شوتي مبا�شرة لأنه عملية 
تركيبيـــة اأوىل يتعلمهـــا الطفل قبـــل اأن يتعلم العملية الرتكيبيـــة املعروفة. اإن املعجم 
تركيـــب �شوتي، والرتكيب )اجُلملـــي ( تركيب معجمي. فاملفردة الواحدة تتاألف من 
ـــّم بع�شها اإىل بع�ض، واجلملـــة تركيب ملجموعة من  اأ�شـــوات )حـــروف ( مرّكبة، �شُ

املفردات. 

فبعـــد معرفة الطفل للحروف متفّرقة فاإنه،وهو يتعّلـــم املعجم العربي، يعرفها 
نـــة  كلمات من اللغة العربية. واأول ما يجب اأن يتعّلمه ويفهمه من هذا  جمتمعـــة ومكوِّ
املعجم ما يتعّلق باحلقول املعجمية القريبة منه التي يتداولها با�شتمرار �شواء داخل 

الرو�شة اأو خارجها، ومن ذلك :

معرفـــة اأ�شمـــاء الأ�شياء انطالقًا مـــن الأدوات املدر�شية : قلـــم، �شّبورة، دفرت، 
كتـــاب.. ومعرفـــة اأ�شماء بع�ض اأع�شـــاء ج�شمه : راأ�ض، وجه، اأذن، فـــم، اأ�شنان، يد، 

َقَدم..ومعرفة الألوان واأ�شناف الطعام.. وهذه الأ�شياء كلها مادية ملمو�شة.

ــم املفردات املرتبطـــة بجميع الأن�شطـــة الدرا�شية وفهمهـــا و تداولها عامل  تعلُـّ
مهـــم وم�شاعد يف اإغناء املعجم اللغوي لدى الطفـــل. اإّن ِغَنى املعجم ركيزة اأ�شا�شية 

للدخول يف القراءة لأنه �شروري للفهم،كما اأنه يدعم ن�شاط التذكر))(.

        اإن معرفة املفردات اللغوية ومعانيها متّكن الطفل من النتقال اإىل امل�شتوى 
الرتكيبـــي، اأي اإىل تركيـــب ُجمل من هذه املفردات، وغالبًا ما تكون هذه اجلمل التي 
يتعّلمها الطفل ويرددها تتعلق باملحيط التعليمي اجلديد الذي يوجد فيه، وهي ذات 

)((  - Apprentissage de la langue، بت�شرف
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بعديـــن تعليمي وتربوي ؛ ففي البعد التعليمي جند جماًل من مثل : اأحفُظ الدر�َض..، 
ويف البعد الرتبوي جند جماًل من مثل : اأحرتُم ُمعّلمتي..  ُيدفع الأطفال، يف الرو�شة، 
اإىل اإنتـــاج تعبري �شفهي قريب من التعبري الكتابي،اأي القيام بتكوين تراكيب �شفهية 

قريبة من متطلبات التعبري الكتابي)1(.

 ونتيجـــة ذلك فـــاإن الطفل يف هذه املرحلة ال�شفهية من تعليمه برو�شة الأطفال 
وهـــي التي تبتدئ يف الغالب من �شـــّن الثالثة ي�شتطيع اكت�شاب جمموعة من املهارات 
اللغوية التي تثبت ح�شن تلّقيه وقدرته على التعّلم وان�شجامه الإيجابي داخل املبحث، 

والتي ت�شاعده على تركيب اجُلَمل والربط بني املفردات، من ذلك :
اأْن  ي�شتخدم ال�شمائر )اأنا – اأنت – ياء املتكلم( ا�شتخدامًا �شليمًا. 

-يعرف دللة اجلمع. 
- ي�شتخدم الزمن املا�شي. 

 - يدرك �شيغة التف�شيل )اأكرب – اأ�شغر – اأح�شن – اأقوى – اأ�شرع (...
-يعرف بع�ض الأفعال وبع�ض ال�شفات.    

ي�شتطيع ا�شتخدام بع�ض اأدوات ال�شتفهام )ملاذا – اأين – متى (. ..)2(  -
اأن يعرف اجلهات ال�شت : فوق.. حتت / اأمام.. خلف / ميني.. ي�شار.  -

      وميكـــن اأن جنمـــل اخلطـــوات التـــي ميكـــن حتقيقها من خـــالل تبّني اأ�ش�ض 
تنميـــة لغة الطفل يف ريا�ض الأطفال يف تدريب الطفل على الإ�شغاء اجليد ملا ُتقّدمه 
معّلمتـــه داخل املبحث حتى يتمكن يف البداية من معرفـــة الأ�شوات اللغوية، والنطق 
بهـــا بطريقة �شليمة مـــن العيوب، ومعرفة مفـــردات اللغة ومعانيهـــا بعد ذلك، حتى 
تنمـــو قدراته العقلية على ا�شتيعاب معاين اجلمل والعبارات، مما ي�شاعده على فهم 
ن�شو�ـــض حكائيـــة ق�شرية، وتدريبـــه على اإعـــادة �شردها من جديـــد. واإذا ا�شتطاع 
الو�شـــول اإىل هذه املرحلة من التعبـــري ال�شفهي فعلى املعّلمـــة اأن ُتدّربه على التعبري 

)((  - Ibid ، بت�شرف 
مرجع �شابق، بت�شرف قليل. )2(  "النمّو اللغوي عند طفل الرو�شة"، 
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عن نف�شه وم�شاعره اأو عن فكرة من الأفكار، وتطلب من الأطفال الآخرين اأن يبدوا 
اآراءهـــم حول ما عرّب عنه، كما تطلب منه التعليق على اأقوالهم،وهكذا يتعّود الطفل 
علـــى احلوار والتعبري عن اآرائه، ويف ذلك تنمية لأدائه ال�شفهي ولقدراته التعبريية، 
ممـــا ميّكنه من جتـــاوز م�شكلة عدم القدرة علـــى التعبري العلني التـــي قد ت�شاحب 

الطفل طوال مراحل تعّلمه.

ب-  الأداء الكتابي : 
اإن تعّلـــم الر�شم هـــو اأ�شا�ض تعّلم الكتابـــة، لأن اأ�شكال الر�شـــوم ُتلهم الطفل تعّلم 
الكتابـــة وتقليـــد اأ�شكال احلروف مثلما كان يقّلد اأ�شـــكال الر�شوم . لذلك يقرتح الكثري 
من الدار�شني اأن تكون بداية تعّلم الكتابة تابعة ملرحلة تعّلم الر�شم، حيث يقوم الطفل 
بتمريـــر قلم الر�شا�ض علـــى �شكل الر�شم ) كاأن يكون ر�شم �شـــورة اأرنب اأو فرا�شة..( 
ثم يقوم بتلوينه، بعد ذلك ي�شرع يف كتابة ا�شمه الذي يو�شع بجانبه)1(. ويرون �شرورة 
ربـــط ذهن الطفل عند كتابة احلروف بر�شوم �شبق لـــه القيام بها، فريبط مثاًل الألف 

ب�شورة اأ�شد مر�شوم والباء بالبطة والتاء بالتفاحة)2( على �شاكلة الأمنوذج الآتي : 

  

)((  http://www.ecolenumerique.tn

  - قّدور حامد التومي : "تعليم الكتابة والر�شم والتلوين«،  
)((  -  http://photo-design-variety.blogspot.com
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وهكـــذا ُيقّرب �شكل احلرف من �شكل الر�شـــم لي�شهل النتقال من عامَل الر�شم 
اجلميـــل واملحّبب عنـــد الأطفال اإىل عـــامل الكتابة التي ي�شت�شعبـــه الكثري منهم يف 
البدايـــة لطابعه اجلّدي البعيد عن اللهو واملرح يف العادة، الذي يفرت�ض متاثاًل تاّمًا 
بـــني احلـــرف املقروء واحلرف الذي جتـــب كتابته، وهو ما ل ُيفرت�ـــض وجوده ب�شكل 
كامـــل يف الر�شم الـــذي ي�شطبغ ب�شبغات ذاتيـــة ومل�شات عفوية من عـــامل الطفولة 

الفطري.

تعّلـــم كتابة املفردات مرحلة ثانية من مراحل تعّلـــم الكتابة. فاإذا اأتقن الطفل 
كتابـــة احلروف ي�شهل عليه الربط بينها يف كلمات. وهذه العملية مبنية على معرفته 
ال�شفهيـــة ال�شابقـــة التي تي�شـــر جت�شيدها يف كلمـــات مكتوبة. والكلمـــات التي يتعلم 
كتابتهـــا هـــي يف الغالب تلك التـــي تعّلم النطق بهـــا �شابقًا وحفَظهـــا. وهي مرتبطة 
مبحيطه املادي والجتماعي وبف�شائه الرتبوي والتعليمي. ويتم ذلك من خالل النقل 
من ال�شبورة اأو من كتاب مدر�شي، مما ميّكن الطفل من تو�شيع مداركه وجتعله اأكرث 

انفتاحًا على ال�شتئنا�ض باملفردات املختلفة واملتنوعة.

        اأمـــا املهـــارات التي يكت�شبهـــا الطفل يف الرو�شة يف هـــذه املرحلة الكتابية 
له يف  تبتـــدئ يف العادة مـــا بعد �شن الرابعة، والتي تربز منّوه اللغـــوي ونتائج ما ح�شّ

املرحلتني ؛ ال�شفهية والكتابية من تعليمه فتتمثل فيما ياأتي :

• "ي�شتطيـــع ا�شتخدام كثري من الأفعال وال�شفات والظروف وحروف اجلر 	
واأدوات العطف وال�شمائر. 

• ي�شتطيع اأن مييز بني �شيغ املفرد واجلمع.	
• يعرف اأ�شماء الإ�شارة )هذا – هذه(.	
• ي�شتطيـــع ا�شتخدام �شمري املتكلم )اأنـــا – نحن(، و�شمري املخاطب )اأنت 	
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– اأنتم(، و�شمري الغائب )هو – هي – هم (. 
• ي�شتطيع ا�شتخدام اأدوات ال�شتفهام )متى – كيف – هل – كم – اأين – ملاذا (. 	
• ي�شتطيع الربط بني جملتني. 	
• ي�شمي كثريًا من الأ�شياء والكائنات من خالل ال�شور. 	
• ي�شمـــي كثـــريًا مـــن الأدوات والأجهزة، التـــي ي�شتخدمهـــا اأو ي�شاهدها يف 	

املنزل، ويف ال�شارع ويف الرو�شة. 
• يعرف اأ�شماء الألوان ال�شائعة....	
• ي�شتطيع اأن يعيد تكرار ثالثة اأرقام بعد �شماعها. 	
•  ي�شتطيع حفظ اأغنية اأطفال اأو ن�شيد...	
• ي�شتطيع اأن يقراأ ويكتب كثريًا من احلروف الهجائية.")1(	

ويف �شنته الأخرية يف الرو�شة ي�شتطيع الطفل اأن ي�شل اإىل مرحلة توؤّهله لولوج 
املدر�شـــة البتدائية،بفعـــل منّوه اللغـــوي ومنّوه العقلـــي املرتبطني بظروفـــه النف�شية 
والجتماعيـــة، مما يدّل علـــى اأن العملية التعليمية والرتبوية عمومـــًا ل ُتوؤتي ثمارها 
مـــا مل تت�شافر جمموعة من العوامـــل امل�شاعدة على ذلك، واأهمها الأ�شرة ال�شغرية 
التـــي ينتمي اإليها الطفل، وهل يلقى من املحيطني بـــه ت�شجيعًا ميّكنه من ال�شتمرار 
يف التعّلـــم والتح�شيل والتلّقـــي اأم يلقى منهم غري ذلك وهو ما قد ينعك�ض �شلبًا على 
نف�شيتـــه ويظهر اأثره يف م�شتواه التعليمي. يتحدث د.عبد الفتاح حممد العي�شوي عن 

هذه املرحلة الأخرية للطفل يف الرو�شة  ويقول :

"ويف نهايـــة هـــذه املرحلة تكـــون جمل الطفـــل وتراكيب كالمه �شبيهـــة بالكبار 
تقريبـــًا، واإن كان ل يـــزال يخطئ يف القواعد؛ ذلك لأن القـــدرة على ا�شتخدام اللغة 
حتتاج اإىل منو املعاين والرتاكيب النحوية... ويعترب النمو اللغوي يف مرحلة الطفولة 
املبكـــرة ذا اأهميـــة كبرية يف النمـــو املعريف؛ لأن اكت�شـــاب الطفل للمهـــارات اللغوية 

)1(  - "النمّو اللغوي عند طفل الرو�شة "، مرجع �شابق.
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ي�شاعد على اطراد منوه املعريف، ويتوقف ذلك على ما يتاح له من فر�ض ال�شتطالع، 
وممار�شة اخلـــربات احل�شية واحلركية املختلفة، والت�شـــال بالأ�شياء والنا�ض، كما 
تنمـــو لغة الطفـــل على قدر ات�شاله باملحيطني به، وتفاعلـــه واإياهم،... وما يتمتع به 
عقـــل وحوا�ض الطفل من كفاءة يف تاأدية وظائفها، زد على ذلك العوامل الجتماعية 

والعاطفية وما ي�شود البيت من جو الدفء، واحلنان." )1( 

)1(  "النمو اللغوي عند الطفل وتطبيقاته الرتبوية "، مرجع �شابق.
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استنتاج

ميكـــن اأن جنمـــل اأهم ا�شتنتاجات هـــذا البحث وخا�شة مـــا يتعّلق منها ب�شلب 
مو�شوعه،  وهو اأثر ريا�ض الأطفال يف تنمية لغة الطفل العربي، فيما ياأتي :

• اإنَّ تعّلـــم اللغـــة ذو اأهمية بالغة يف تنمية لغة الطفـــل ذاتها، وتنمية قدراته 	
علـــى اكت�شاب جمموعة من املهارات التـــي ت�شهم يف منّوه النف�شي والعقلي 

والجتماعي وتكوين هويته الدينية والثقافية.
• اإن تنميـــة لغة الطفـــل تقوم على تنميـــة قدراته الذاتيـــة واإك�شابه مهارات 	

خمتلفة.
• التنمية اللغوية التي ميكن اأن يفيد منها الطفل داخل الرو�شة نوعان هما : 	

تنميـــة ملكتـــه اللغوية وقدرتـــه على الكت�شـــاب اللغـــوي ) ال�شتعداد  -
الفطري لتعّلم اللغة (.

تنمية الأداء اللغوي ) ال�شفهي والكتابي (. -

• اإن مراعـــاة حاجات الطفل النف�شية، ومنهـــا اللعب، يعّد مفتاحًا لتلّق جّيد 	
وتعّلم مثمر، والواجب ا�شتثمار هذه الرغبة الكبرية عند الأطفال لتعليمهم 
اللغة العربية من خـــالل الروؤية وال�شتعمال املتكررين للكثري من الكلمات 

والعبارات.

• اإّن تنمية وعي الطفل وحوا�ّشه داخل رو�شة الأطفال �شرورة لتنمية قدراته 	
الذاتية على التعّلم واكت�شاب اللغة.

• اإن املرحلـــة ال�شفهيـــة يف التعّلم وهي املرحلـــة الأوىل القائمة على احلفظ 	
ُترّكز بالأ�شا�ض على حا�ّشة ال�شمع.
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• اإن املرحلـــة الكتابية ُترّكز يف البدايـــة على حا�شة الب�شر من خالل عملية 	
نقل املكتوب، وعلى حا�شة الب�شر وال�شمع فيما بعد من خالل عملية حتويل 

امل�شموع اإىل مكتوب.
• اأّول عمليـــة يتلّقى بها الطفل اللغة داخـــل اأ�شرته ويف الرو�شة هي التقليد، 	

اإل اأن التقليد يف الرو�شة مقـــّن بالتلقني والتعليم والتكرار واحلفظ، وفق 
برنامج ُمَعّد م�شبقًا. 

• اإن تنميـــة امل�شتـــوى ال�شوتي يف اللغـــة هو الأ�شا�ض الذي تقـــوم عليه تنمية 	
اللغة كلها.

• التنمية التي تنه�ض بها ريا�ض الأطفال تتمثل يف تقوية لغة الطفل ال�شفهية 	
التي توؤهّله لتعّلم اللغـــة املكتوبة ؛ فاللغة ال�شفهية وتعّلمها مرحلة �شرورية 

لتعّلم اللغة املكتوبة. 
• تعّلُم الطفل يف ريا�ض الأطفال و�شيلة من و�شائل تنمية لغته عرب مرحلتني 	

مهمتني هما :
 ت�شحيح نطقه وتلفظه بلغته، والت�شحيح والتقومي مظهر من مظاهر  -

التنمية التعبريية.
 تعليمه طريقة كتابتها، ويف ذلك تنمية معرفية بلغته، وكيفية جت�شيد  -

منطوقها يف مكتوب، وتنمية لأدائه اللغوي.

• اإن تعّلـــم الر�شم هو اأ�شا�ض تعّلم الكتابـــة، لأن اأ�شكال الر�شوم ُتلهم الطفل 	
تعّلم الكتابة وتقليد اأ�شكال احلروف مثلما يقّلد اأ�شكال الر�شوم.

• من اأهداف تعّلم الطفل اللغة يف مراحل طفولته الأوىل :	
متكني الطفل من التعبري عن حاجاته. -
التوا�شل مع حميطه الطفويل والأُ�َشري. -
اإعداد الطفل للقراءة والكتابة.  -
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• التعّلـــم اجلماعي والقراءة اجلماعيـــة  عّدة مـــّرات يف الأ�شبوع ي�شاعدان 	
الأطفـــال على جتاوز ما يعانونه من خجل اأو خوف اأو ترّدد، وهما عامالن 
نف�شيـــان م�شاعدان على جتاوز بع�ـــض معّوقات التعّلم.وهـــذا ليعني عدم 

العناية الفردية بكل طفل.

• اإن التقويــــم بعد التعليـم و�شيـلة ناجعة ملعرفة درجة حت�شيـل الطفل داخل 	
الرو�شة واملدر�شة عمومًا.                                   

• ج 	 منـــّو قدرات الطفل العقلية مرهون بنمّو قدراتـــه اللغوية، وانتقاله املتدرِّ
يف التعّلـــم اللغوي من املح�شو�ض واملـــدَرك ماّدّيًا اإىل املجّرد واملدَرك عقلّيًا 
؛ فالنمّو اللغوي مرحلة من مراحل النمّو العقلي عند الطفل، الذي يتحقق 

به النمّو املعريف والنمّو التوا�شلي الجتماعي والنمّو النف�شي. 

• اإن اأثر ريا�ض الأطفال اأثر تاأ�شي�شي يف تنمية لغة الطفل املكتوبة باخل�شو�ض 	
واأثر ت�شحيحّي تقوميّي لدور الأ�شرة يف تنمية لغة الطفل ال�شفهية.

• اإن العمليـــة التعليميـــة والرتبويـــة عمومـــًا ل ُتوؤتـــي ثمارها مـــا مل تت�شافر 	
جمموعة من العوامل امل�شاعدة على ذلك    واأهمها الأ�شرة ال�شغرية التي 

ينتمي اإليها الطفل، التي عليها متابعة مراحل تطّوره با�شتمرار.         

وال�شالة وال�شالم على ر�شول اهلل واآله و�شحبه.
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مراجع البحث

• القراآن الكريــم.	
• احلديث النبوي ال�شريف.	

- الُكتب :
ابـــن جّنـــي : اخل�شائ�ض،حتقيق : حممد علـــي النجار، املكتبـــة العلمية، . 1

اجلزء الأول، د.ت.

عبد الرحمن بن خلدون : املقدمة، حتقيق : عبد ال�شالم ال�شّدادي، اجلزء . 2
الثالـــث، الطبعة الأوىل، خزانة ابن خلدون بيـــت الفنون والعلوم والآداب، 

الدار البي�شاء، 2005م.

حممـــد علي ال�شابـــوين : �شفوة التفا�شري، اجلـــزء الأول، دار ال�شابوين، . 3
القاهرة، الطبعة العا�شرة، 1997م. 

- الدورّيات واملجالت : 
اإن�شاف كامل من�شور : اأثر الع�شف الذهني يف النمو اللغوي لطفل الرو�شة، . 1

جملة البحوث الرتبوية والنف�شية، جامعة بغداد،العدد 31، 2011م.

�شوزانـــا ميلـــر : �شيكولوجية اللعـــب، ترجمة : ح�شن عي�شـــى، �شل�شلة عامل . 2
املعرفـــة، املجل�ض الوطنـــي للثقافة والفنـــون والآداب – الكويـــت، العدد :  

120،دي�شمرب1987م .

الطاهـــرة اأحمد ال�شباعي الطحـــان : ال�شتماع والتحدث يف �شنوات العمر . 3
املبكـــر، جملـــة خطوة،العـــدد: 20، املجل�ـــض العربـــي للطفولـــة والتنمية، 

القاهرة، 2003م.
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ليلى كرم الدين : التعليم وطفل ما قبل املدر�شة، جملة خطوة، العدد :14، . 4
املجل�ض العربي للطفولة والتنمية، القاهرة، 2001م. 

 ليلـــى كرم الديـــن : لغة اأبنائنا : منّوهـــا ال�شليم وتنميتهـــا، جملة خطوة، 5. 
العدد : 20، املجل�ض العربي للطفولة والتنمية، القاهرة،  2003م.

 والـــرتج.اأوجن : ال�شفاهيـــة والكتابيـــة، ترجمـــة : ح�شـــن البّنا عـــز الدين، 6. 
عـــامل املعرفة، املجل�ض الوطني للثقافة والفنـــون والآداب – الكويت، عدد 

:182،�شعبان 1414هـ - فرباير/ �شباط 1994م.

- الدرا�شات الإلكرتونية العربية :
 األبـــوم �شـــور لر�شم اأ�شـــكال حروف هجاء اللغـــة العربية مـــع الأمثلة لكل . 1

حرف.
 http://photo-design-variety.blogspot.com                                    

رو�شة الأطفال : . 2
http//:ar.wikipedia.org                                               

عبد الفتاح حممد العي�شوي : النمو اللغوي عند الطفل وتطبيقاته الرتبوية . 3
http://www.magha.net      

- قّدور حامد التومي : تعليم الكتابة والر�شم والتلوين،4. 
 http://www.ecolenumerique.tn        

جمموعة من املوؤلفني : ا�شرتاتيجية تنمية لغة الطفل العربي،. 5
 http://wfclas.org/ar/Files

حممد عو�ض الرتتوري : " النمّو اللغوي عند طفل الرو�شة ". 6
 ،http//:uqu.edu.sa
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-  هالـــة اإبراهيـــم اجلرواين وان�شـــراح اإبراهيم امل�شـــريف : اإعداد الطفل 7. 
ملرحلة الرو�شة.

 http//:uqu.edu.sa

- الدرا�شات الإلكرتونية الأجنبية :
. ( - Apprentissage de la langue،http://eduscol.education.fr                     

)موقع فرن�شي (                                                                                2. 
- اللعب مفيد يف تعّلم اللغة.) موقع اإجنليزي (3. 

. 4 http//:ar.english-attack.com/practice-games-help       

. 5 Jardin d’enfants، http://www.jardin-enfants.ro     

) موقع روماين (6. 
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ق�ش�ض الأطفال
واأثرها يف تنمية  لغة الطفل 

الدكتور: اأحمد عبد الرزاق  اخلاين
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65املبحث الأول : مرحلة ماقبل تعلم القراءة 
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ب - مرحلة ما بعد املهد
ت - اأنواع الق�شة

- ق�شة بالر�شم وال�شوت
- ق�شة بال�شورة دون ال�شوت

- ق�ش�ض غري منا�شبة
- ق�ش�ض مرتجمة 

73املبحث الثاين : الق�شة يف مرحلة تعليم القراءة 
مناذج من الق�ش�ض لهذه املرحلة 

90املبحث الثالث : الق�شة يف ال�شفوف العليا 
مناذج من الق�ش�ض لهذه املرحلة

99  املبحث الرابع : اأثر الق�شة يف لغة الطفل
 99 اأ - اأثر الق�شة يف اللغة ال�شفهية

100ب - اأثر الق�شة يف اللغة الكتابية 
103اخلامتة 

107التو�شيات  
109امل�شادر واملراجع
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المقدمة

احلمد هلل الذي وهبنا الرياحني، روائح اجلنان. وال�شالة وال�شالم على �شيدنا 
حممد ر�شول اهلل، وعلى اآله و�شحبه و�شلم، اأما بعد:                                                            

    فـــاإن الق�شـــة هي الوعاء الأن�شب، لل�شكل الذي ي�شاغ فيه اأدب الأطفال، وهو 
الأكرث فعالية يف اإثراء لغة الطفل، من بني اأ�شاليب البيان الأخرى. 

 ) يقـــوم اأدب الأطفـــال بدور هـــام، يف اإثراء لغة الأطفال، كمـــا اأن تقدم الفكر 
ورقيـــه وازدهاره، مرتبط اأ�شد الرتباط بالنمو اللغوي، وتقوم الق�ش�ض وغريها من 
األـــوان الإنتـــاج الأدبي، بدعم القيـــم وال�شفات الالزمة لعمليـــات التفكري البتكاري 
والإبداعـــي، مثـــل دقـــة املالحظـــة، واملثابـــرة، والتفكـــري اجلـــاد امل�شتمـــر، وتنميـــة 
اخليـــال..()1(. والق�شـــة اأكرث الألـــوان الأدبية تاأثـــريًا يف اإثراء لغـــة الطفل، مبا لها 
مـــن عن�شر الت�شويق، اإىل جانـــب اخليال املحلق، حيث يتابعه الطفل ب�شغف عجيب. 
يقـــول الدكتور علي احلديدي ) والق�شة اأكـــرث الأجنا�ض الأدبية انت�شارًا و�شيوعًا بني 
الأطفـــال، واأ�شدها جاذبية لهـــم، ول ميكن ت�شور طفل دون اأن نتخيله مع لعبة يلعب 
بهـــا، وحكاية ي�شتمع اإليها، اأو ق�شة يقروؤها يف كتاب، اأو ي�شاهد اأحداثها يف الإذاعة 
املرئية، يعي�ض اأحداثها، وينفعل بها فرحًا اأو حزنًا، غ�شبًا اأو ر�شًا ؛ اأمنًا اأو خوفًا()2(.

     يقول الدكتور اأحمد علي عطية زلط ) وبني يدي القراء �شفحة الإهداء التي 
ت�شـــدرت طباعة اأول ق�شة عربية ن�شرت لالأطفال يف الع�شر احلديث والتي تقول : 

ولدي م�شطفى :

اأحمد جنيب.اأدب الأطفال. ن�شر دار الفكر العربي. ط2. �ض 296.  )1(
)2(  د. علي احلديدي. يف اأدب الأطفال. ن�شر مكتبة الأجنلو امل�شرية. ط7ـ 1996م �ض 176.
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قـــراأت عليك هـــذه الق�شة، واأنت ت�شتقبل العام ال�شابـــع من عمرك، فاأعجبتك 
ورحـــت تق�شها علـــى اأقرانك ال�شغـــار، لي�شاركـــوك يف الإعجاب بهـــا، فاأعدت اإىل 
ذاكرتي عهد الطفولة املحبوب اأيام كنت اأ�شغي اإىل اأمثال هذه الق�شة ب�شوق و�شغف 
�شديديـــن، وذكرت ـ اإىل هذا ـ حاجة الأطفال اإىل كتـــب �شهلة حتبب اإليهم القراءة، 
وتدفعهـــم اإىل ال�شتزادة منها، فن�شرت لهـــم هذه الق�شة املمتعة، ليقراأها كبارهم، 
ويق�شهـــا الآباء على �شغارهم.اإليك اإذن اإليك واإىل اأترابك اأهدي هذه الق�شة، وما 

يتلوها من ق�ش�ض ()1(.)نقلتها كما وردت(.

وتبـــداأ الق�شة مع اأغاين املهد، حينما تن�شد الأم لطفلها اأنا�شيد عذبة ب�شوتها 
الرخيـــم لينام، وهـــذه الأنا�شيد غالبًا ما تكـــون باأ�شلوب ق�ش�شـــي ب�شيط. ومع منو 
الطفـــل يتعـــرف اإىل اأنواع مـــن الق�ش�ض، بع�شها جمرد �شور، حيث تقـــراأ له اأمه اأو 
معلمته ر�شمات الق�شة من بدايتها وي�شري الطفل معها حتى نهايتها، ثم يبداأ الطفل 
بتعلـــم نـــوع جديد من اأنـــواع الق�شة، فيجد الر�شمـــة وقد �شاحبتهـــا بع�ض الكلمات 
القليلـــة املعربة عن �شري الق�شـــة وتطور احلدث فيها، ومع منـــو الق�شة  وارتقائها، 
يتعلـــم الطفل اللغة، فيمـــا يتعلمه من اأنواع العلوم الأخرى، لكن اأ�شلوب الق�شة يبقى 
هـــو الأقوى تاأثريًا من بـــني معطيات املعارف الأخرى، على منـــو لغة الطفل وثرائها، 
يتعلم منهـــا املهارات ال�شفهية، واملهارات الكتابية، مبـــا متده من مفردات وعبارات 
منتقاة، ت�شهـــل عليه العملية التعليمية، فت�شكل الأ�شا�ض الذي يبنى عليه �شرح العلم 
والتعلم مع منو الطفل، فيكون اأقدر من اأقرانه الذين مل يتلقوا هذا التدريب واملران، 
يف قـــراءة الق�شـــة ؛ �شواء اأكان هـــو القارئ بنف�شه، اأم من يقراأ لـــه، ول ي�شتغرب اأن 
تكـــون الق�شة يف مراحل عمر الطفل الأولية، هي البـــذرة الأوىل لالإبداع الكامن يف 
نف�شـــه، ومن هنا نعرف اأراء املبدعني العامليني، اإنهم تلقوا يف اأثناء قراءتهم املبكرة 

�شر النبوغ، وياأتي على راأ�ض ما ميدهم بهذا الإبداع، فن الق�شة. 

)1(  د. اأحمـــد علـــي عطية زلط. مدخل اإىل اأدب الطفولـــة. ن�شر جامعة الإمام حممد بن �شعود 
الإ�شالمية.الريا�ض. رقم الطبعة ) ل يوجد( �شنة 1421هـ  2000م �ض 149.
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�أدب   )1( �ل��ع��رب��ي  �ل��ط��ف��ل  ل��غ��ة 
�لأطفال و�أثره يف تنمية لغة �لطفل

تمهيد

مراحل الطفولة :
الطفولة تعني )من الولدة حتى �شن 18 ح�شب راأي اأحمد جنيب. ومراحلها: 

املهد: من الولدة حتى الفطام. 
الطفولة املبكرة الدنيا : وهي مرحلة ما بعد الفطام، اإىل �شن الكتابة،اأي حوايل 

ال�شف الثالث البتدائي.
الطفولة املبكرة العليا : وهي من ال�شف الرابع اإىل ال�شاد�ض البتدائي.

الطفولة املتو�شطة : وهي من ال�شف الأول املتو�شط اإىل نهاية املرحلة الإعدادية.
الطفولة العليا: وهي �شفوف املرحلة الثانوية حتى �شن 18.

وفيها غر�ض املفاهيم واملبادئ والثقافات الأ�شا�شية ()1(.

 و)مل يتفـــق علمـــاء النف�ض علـــى تق�شيمات موحدة ملراحل منـــو الطفل، كما مل 
يتفقوا على بدايات هذه املراحل ونهاياتها()2(

 ) ولكـــن علماء الرتبية اهتدوا اإىل اأنه ابتداء مـــن ال�شنة الثانية،يدخل الطفل 
الطـــور الواقعي املحدود بالبيئـــة، وي�شتمر فيه حتى اخلام�شة تقريبـــًا ()3(.واملرحلة 
املتو�شطـــة ي�شميها اأحمد جنيـــب ) مرحلة اخليال احلر ومتتد مـــن �شن 6ـ8 �شنوات 
تقريبـــًا. ومرحلـــة الطفولة املتاأخرة مرحلة املغامرة والبطولـــة، ومتتد من �شن 9ـ12 
�شنـــة تقريبًا، ومرحلة اليقظة اجلن�شية، ومتتد مـــا بني �شن 12 ـ 18 �شنة تقريبًا )4(. 
ويف هـــذه املراحل، يتعلـــم الطفل اللغة تدريجيـــًا، وهذا ما يدفعنـــا اإىل التعرف اإىل 

مراحل النمو اللغوي لدى الأطفال.

)1(  د. اأحمد اخلاين. اأدب الأطفال.ن�شر املوؤلف. الريا�ض. ط1 1431ـ هـ 2010م �ض 13.
)2(  اأحمد جنيب �ض38.

)3(  د. علي احلديدي �ض116.
اأحمد جنيب �ض 40   )4(
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�أدب   )1( �ل��ع��رب��ي  �ل��ط��ف��ل  ل��غ��ة 
�لأطفال و�أثره يف تنمية لغة �لطفل

المبحث األول

 مرحلة ما قبل تعلم الطفل القراءة والكتابة

اأ �   مرحلة املهد :
    كان للمهـــد دوره يف تربيـــة الطفل املهديـــة اأو ال�شريرية ، وقد �شنعت قائمتاه 
ب�شكل منحن، لتي�شري احلركة لهتزازه اإىل الأمام واخللف، حيث يرتاح الطفل بتلك 
احلركة اللطيفـــة، وعادة ما ت�شاحب هذه الهتزازات، اأغاين املهد. من هنا جاءت 
اأهميـــة اأغاين املهد، وغالبًا ما تكون باأ�شلوب ق�ش�شي ب�شيط،وهذه الأغاين املهدية، 
ميكـــن اأن تكون اخلمرية الأوىل للغة لدى الأطفال وفيهـــا )اللهجة احللوة والر�شاقة 
والنتظـــام( )1(  والنمـــاذج من هذه الق�ش�ـــض، حمكية باللهجـــة املحلية، لذلك مل 

تدون، واإمنا تتناقلها الأجيال �شفاهًا.

ب � مرحلة ما بعد املهد حتى بداية الق�شة امل�شورة : 
     اأما ما جاء مدونًا، فهو يف ال�شنة الثانية وما بعدها، وقد حفظ تراثنا مناذج 
مـــن هذه الن�شو�ض، حيث كانت الأم ترق�ض ولدهـــا وتن�شد له كقول هند بنت عتبة 

زوج اأبي �شفيان ترق�ض ابنها معاوية وهو �شغري يف املهد:

اإن ُبنيَّ معرق كرمُي     حمبب يف اأهله حليم)2( . 
اإىل اآخر هذا الن�شيد الذي جاء باأ�شلوب ق�ش�شي. 

)1(  د.اأحمـــد علـــي كنعـــان. الطفولة يف ال�شعـــر العربي والعاملـــي. ن�شر. دار الفكـــر دم�شق. ط 
املطبعة العلمية دم�شق. ط1   1416هـ 1995 م �ض5

)2(  د. اأحمد علي كنعان �ض11 
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اأنواع الق�شة :
اأوًل : الق�شة امل�شورة : فيما قبل تعلم القراءة والكتابة.

اأ � الق�شة املعتمدة على الر�شمة وال�شوت :
وهذه ق�شة لأطفال احللقة الأوىل من الطفولة املبكرة  وهي ق�ش�ض على �شكل 
كتـــاب مربع، طول �شلعـــه حوايل 15 �شـــم، اأو�شطه مثقوب، ركب فيـــه جهاز ي�شدر 

�شوتًا، تبني الر�شمة على �شفحته ا�شم احليوان اأو الطائر �شاحب هذا ال�شوت.

ق�ش��ة القط��ة : ورق الق�شـــة من الورق املقـــوى، �شماكتها حـــوايل 2 مم،عليها 
ر�شمـــة قطة، فاإذا �شغـــط الطفل اأو املعلمـــة اأو اأمه على اجلهاز،اأ�شـــدر �شوتًا ي�شبه 

�شوت الهرة، فالطفل يرى على ال�شفحة الأوىل �شورة هرة.

  يف ال�شفح��ة الثاني��ة: القطـــة تبحث عن الطعام. ي�شغـــط الزر في�شدر �شوت 
مواء الهرة.

  تفتح �شفحة جديدة : القطة تاأكل. ي�شغط الزر في�شدر �شوتًا)1(.
كتاب اآخر : البلبل.البلبل يغني....

تاأثري هذه الق�شة على لغة الطفل : 
ل �شـــك اأن الطفل يكون قـــد راأى الهرة، و�شمع �شوتها. فلمـــا يراها على الورق 
وي�شمع �شوتها، يقوم عقله الباطن با�شتح�شار �شورتها يف الواقع، وي�شرتجع �شوتها 
يف الذاكـــرة عن طريـــق التداعي، ورمبا تذكـــر كيف ع�شت يـــده اأو خم�شتها، وكيف 
كان يداعبهـــا وتداعبـــه، هذه الأحا�شي�ض، عادة ما تكـــون م�شحوبة بلغة ذهنية، لغة 
طفليـــة داخلية، فالطفل يف مداعبته الهرة، يع�ض عليها وكاأنه يقول لها : اأنا الأقوى.
اإن هـــذه الطريقة يف هـــذا الكتاب هي خمـــرية الكالم الناطق.وهـــي تهيوؤات للنطق 
باحلـــرف املفهـــوم، بعـــد اأن كان جمرد غمغمـــات ل مدلول لها يف عـــامل لغة الكبار. 

)1(  ق�ش�ض لالأطفال. طبع يف ال�شني )فقط( 
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�أدب   )1( �ل��ع��رب��ي  �ل��ط��ف��ل  ل��غ��ة 
�لأطفال و�أثره يف تنمية لغة �لطفل

ولذلك انت�شـــرت اأنواع هذه الق�شة، مع تعدد احليوانات والطيور التي تكون من بيئة 
الطفـــل، ممـــا ي�شاهده اأو ي�شمعه، فلي�ض مـــن املعقول اأن نقـــدم اإىل الطفل حيوانًا اأو 
طائـــرًا جمهـــوًل لديـــه، فحينئذ رمبا تفقد الق�شـــة هدفها اأو غايتهـــا، بل رمبا تكون 
�شـــارة اأحيانًا لأنها توقع الطفل يف عـــامل غريب جمهول، ل ي�شتطيع ذهنه اأن يتاأقلم 
معه، اأو ي�شتجيب لإيحاءاته.ولهذا يكرث الطلب على �شورة الطائر وهو يف لغة الطفل 
) الكوكـــو( وعلى الهرة، وهـــي يف لغة الطفل ) النو(.وبهاتـــني الق�شتني واأمثالهما، 

ي�شتطيع اأن يتعلم وي�شتفيد من الق�شة الفائدة املرجوة 

ب � الق�شة التي فيها �شورة، ولي�ض فيها �شوت:
وهـــذه الق�شـــة نوع اأرقى مـــن ال�شابق، مو�شوعـــة لأطفال ما قبـــل �شن القراءة 
والكتابة. يقول فهد في�شل احلجي :) يف الكتاب امل�شور حكاية الق�شة، تعتمد على 
ال�شورة ب�شكل رئي�شي، وقد يتم ا�شتخدام بع�ض الكلمات للتو�شيح فقط، ولكن الدور 
الرئي�شـــي  هو لل�شورة، ومميزات الكتاب امل�شـــور ؛ اأنه موجه للطفل الذي مل يتعلم 
القـــراءة بعد،حيث يقراأ الكتاب مب�شاهدة ال�شـــورة، وي�شاعده يف ذلك اأحد الكبار، 
اأي اأن الطفـــل ي�شاهـــد هذه ال�شـــورة وي�شمع احلكاية من اأحد والديـــه ()1( )الن�ض 

منقول (.

ق�ش��ة : تعلـــم مـــع �شامـــي)2( : تقـــراأ الأم لطفلهـــا، يف ق�شـــة تتكـــون مـــن ت�شع 
�شفحـــات،كل �شفحـــة فيها �شـــورة: يف ال�شفحـــة الأوىل، �شورة �شامـــي ي�شحو من 
النـــوم ويرتب �شريره، ومعها العبارة املعـــربة عنها ) �شامي ي�شحو من النوم ويرتب 
�شريـــره( ويف ال�شفحـــة الثانية، �شورة �شامي يغ�شل وجهـــه وين�شفه باملنديل، ومعها 
العبـــارة املعربة عنها ) �شامي ي�شحو يغ�شل وجهه وين�شفه باملنديل (  ويف ال�شفحة 
الثالثـــة �شورة �شامي يخلع ثياب النوم ويلب�ض ثياب املدر�شة، والعبارة ) �شامي يخلع 

)1(   د. اأحمد اخلاين �ض 38 
)2(     مرجع �شابق ،  �ض39 
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ثيـــاب النوم ويلب�ض ثياب املدر�شة ( ويف ال�شفحة الرابعة �شورة �شامي ي�شرح �شعرة 
بامل�شـــط، وعبـــارة ) �شامي ي�شـــرح �شعره بامل�شـــط ( ويف ال�شفحـــة اخلام�شة �شورة 
�شامـــي يتنـــاول طعام الفطور وعبارة ) �شامي يتناول طعـــام الفطور ( ويف ال�شفحة 
�ض اأ�شنانه بالفر�شاة واملعجـــون وعبارة ) �شامي يفر�ض  ال�شاد�شـــة �شورة �شامـــي يفرِّ
اأ�شنانـــه بالفر�شاة واملعجـــون( ويف ال�شابعة �شورة �شامي يذهـــب اإىل املدر�شة فرحًا 
وعبـــارة ) �شامي يذهب اإىل املدر�شة فرحًا ( ويف الثامنة �شورة �شامي يتعلم الر�شم 
وعبـــارة ) �شامي يتعلم الر�شم ( ويف التا�شعة �شورة �شامي يطعم الع�شافري وعبارة 

) �شامي يطعم الع�شافري (.

  تاأثري هذا النوع من الق�ش�ض على لغة الطفل :
الطفـــل يف هـــذه املرحلة، يكون قد جتـــاوز مبادئ الألفاظ  مثـــل :بابا، ماما... 
ويكـــون متهيئًا لتعلم األفـــاظ جديدة، فحينما يرى الطفل الذي يبـــداأ التعلم، �شريرًا  
وعليـــه طفل قـــد �شحا من النوم،فـــاإن  ذهنه يقـــوم بعملية ا�شتح�شـــار، يت�شور بها 
ذلـــك امل�شهد، وملـــا ت�شرح له اأمه ما يـــراه من ذلك امل�شهد، فرمبـــا ت�شيف اإىل كلمة 
)ال�شريـــر(  لفظـــة اأخرى هي : اللون، كاأن تقول مثاًل : رفـــع �شامي الغطاء الأبي�ض، 
تختـــار الأم لفظة �شهلة على نطـــق الطفل، ورمبا تردد ا�شمه )�شا.. مي (. ول تختار 
ا�شمـــًا مركبًا من كلمتني، اأو ا�شمـــًا ي�شعب نطقه على الطفل يف هذه املرحلة. ال�شم 
ال�شهل ي�شهل عملية التمثل، متثل امل�شهد ونطق ال�شم، واإذا ذكر اللون، فرمبا التفت 
الطفـــل اإىل لـــون مماثل، كالأبي�ـــض اأو الأحمـــر اأو الأ�شفر، وربط بـــني هذا وبني ما 
ي�شمعـــه يف الق�شـــة، اأو تقول له اأمـــه : ك�شف )�شا.. مي( الغطـــاء الأبي�ض مثل هذا، 
فيتب�شـــم الطفل لأنه ظفـــر بالربط بني هذا وذاك، ويكـــون الطفل قد �شار خطوة يف 
متثـــل املواقف والربـــط بينها وبـــني الواقع، وهذا بدايـــة الغنى اللفظـــي، وتقوم اأمه 
بتعزيـــز اللغة لـــدى الطفل، يف اأثناء �شرح الق�شة :)�شامـــي يغ�شل وجهه(، هنا يبداأ 
عقـــل الطفـــل باملحاكاة، وهذه اخلطـــوة اأوىل مراحل التعلم اللغـــوي، اأ�شا�شه الربط 
الذهنـــي بني طفل الق�شـــة، والطفل املتعلم، فما دام اأن طفـــل الق�شة، يغ�شل وجهه 
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بنف�شـــه، اإذًا فمن املمكن، اأو املحتمل، اأن الطفل القارئ، ميكن اأن يقوم بدور الطفل 
الـــذي يغ�شـــل وجهه بنف�شه، وهنا ي�شبح طفل الق�شـــة ) النموذج( اأو القدوة للطفل 
املتعلم.فيقـــوم يف ذهنه عن طريق التداعي والتقليـــد، ورمبا ال�شتعالء، اأنه ي�شتعلي 
بقدرتـــه اجلديدة، بتفوقه على و�شعـــه ال�شابق قبل التعلم، ويقفـــز اإىل مرحلة متثل 
املوقـــف وتطبيقـــه، باأن يغ�شل وجهـــه تلقائيًا فيما بعد هذه الق�شـــة، حيث يبقى هذا 
امل�شهد منطبعًا يف ذهنه ال�شغري الطري، اإىل حني تنفيذه يف الواقع. فاللغة والربط 
الذهنـــي بينها وبـــني مدلولتها، قد حفزتا هذا الطفـــل اإىل م�شتوى اأرقى يف التعبري 
والتفكـــري، ورمبا يقول لأمـــه باأ�شلوبه اخلا�ض : اإنني غ�شلت وجهـــي  اأو يقوم بتغ�شيل 
وجهـــه، وياأتي اإىل اأمه لرييها كيف اأن بطل الق�شة التي �شاهدها، لي�ض باأف�شل منه، 
ح طفل الق�شة �شعره، يكون هذا  اأو اأنهما �شوا�شية يف املعرفة وتطبيقها. وحينما ي�شرِّ
امل�شهـــد حافزًا للطفل املتعلم على اأن يحاكَي ذلك الطفل الذي راآه يف الق�شة، وهذا 

م�شاهد، اأن الطفل مي�شك بامل�شط وقوم بتم�شيط �شعره، كما يفعل الكبار يف بيته.

ج � ق�ش�ض يحبذ البتعاد عنها :
    وهنـــاك ق�ش�ـــض يحبذ البتعـــاد عنها لأنها و�شعت مـــن قبل غري خمت�شني 
يف لغـــة الطفل واإثرائها.ومن هـــذا النوع ق�ش�ض �شل�شلة ) من اأحب؟(  ق�شة : اأحب 
اأبـــي)1( : �شفحـــة كبرية ر�شـــم فيها رجل،وكتـــب فيها باخلط الكبـــري :اأبي يعمل من 
اأجلنـــا.ويف ال�شفحة الثانية :يح�شر لنا احتياجاتنا.يفرح بلقائنا.يقدم لنا الهدايا.
ي�شاعدنـــا يف درو�شنا.يعلمنـــا اآداب ديننا.يلعـــب معنـــا يف رحالتنا.ي�شلـــح بيننا اإذا 

تخا�شمنا.يحبنا ويرعانا.اهلل احفظ اأبي.

     اإن هـــذا النـــوع من الق�ش�ض، ل يح�ض الطفل باحليوية واحلياة بهذا النظم 
وال�شيـــاق والإخـــراج، اإمنا يح�ض كاأنها خرجت من م�شتودعـــات التخزين يف معلبات 
فقـــدت �شالحيتها، وذلك لأن هـــذا النوع من الق�ش�ض قد ر�شفـــت عباراتها كاأنها 

)1(   �شنع يف �شوريا )فقط( 
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لوحـــات منف�شـــل بع�شها عن بع�ـــض، كما راأينـــا يف ال�شفحـــة الأوىل والثانية ) اأبي 
يعمـــل من اأجلنـــا. يح�شر لنـــا احتياجاتنا (.كاأن هاتـــني العبارتني، لبنتـــان ر�شفتا 
اإىل جنـــب بع�شهمـــا، وكل عبـــارة م�شتقلة عـــن الأخرى، كاأنهـــا ل تعرفها، ول تعرف 
جن�شها ول مهمتها، اأين الرابط بينهما ؟ اأين العاطف بينهما لت�شكال اأ�شلوبًا تتعاون 
فيـــه الألفـــاظ على بناء الفكرة التي �شيحملها الطفـــل ؟ل يوجد يف هذه الق�شة كلها 
رابـــط واحـــد بني عبارة واأخرى، اأو بـــني �شفحة واأخرى، ورمبا يوحـــي هذا الأ�شلوب 
اإىل الطفـــل ل �شعوريًا بالتفرد والوحدة، وعدم العمـــل اجلماعي، لأن الن�ض كفريق 
علمي اأو اأدبي اأو ريا�شي، يعمل معًا لتحقيق هدف معني، فاإذا فقد الرابط، فقد معه 
العمـــل اجلماعـــي، واأ�شبحت كل عبارة م�شتقلة عن الأخـــرى، ومن ثم اأ�شبح الطفل 
انفراديـــًا يف حركتـــه داخل جمموعتـــه يف م�شتقبل الأيـــام. واإذا جمعنا الن�ض جنده 
جمموعـــة اأ�شالء، واأ�شلوب هـــذه الق�ش�ض، ل يعطي الطفل لغـــة، بله الرثاء املن�شود 
من الق�شة، وذلك لأنها ت�شف احلياة و�شفًا واقعيًا لي�ض يف اأثر لعاطفة ول اإح�شا�ض 
ول وجدان، ولي�ض فيه تنويع يف الألفاظ والرتاكيب، عدا عن كونه اأو�شاًل متقطعة ل 
رابـــط بينها. ولذلك يجب احلذر منها وحجبها لأنها مل توؤد ر�شالة الق�شة للنا�شئة.
فـــاأدب الأطفـــال يجب اأن يكتـــب له متخ�ش�شـــون، يعرفون الأ�شلـــوب الذي ترثي يف 

ق�ش�شهم لغة الطفل.

د� � ق�ش�ض مرتجمة :
      ق�شـــة الدب ال�شره رودي)1( : رودي �شره يحب الطعام ويطلبه من الآخرين 
دون خجـــل، واليـــوم يطلب مـــن الع�شفـــورة ثمرًا..فرف�شت الع�شفـــورة. وطلب من 
ال�شنجـــاب طعامـــًا فرف�ـــض، وطلـــب من النحـــل ع�شاًل فرف�ـــض النحـــل، فالع�شل له 

ول�شغاره.غ�شب رودي ومد يده لياأخذ الع�شل فهجمت النحالت على رودي فهرب.

)1(  ) ل يوجد ا�شم موؤلف( الدب ال�شره. ن�شر دار مكتبة املعارف. بريوت ط 2  2009م 
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�شت�شـــرح املعلمـــة  للطفل  معنى لفظـــة ) رودي( ، اإنه الدب ال�شـــره  اأي :الدب 
الذي يحب اأن ياأكل كثريًا.ومن غري املعقول اأن متر هذه اللفظة دون اأن يعرف الطفل 
معناهـــا. وكذلك معنـــى ) ال�شره ( وهو الـــذي يحب الطعام  لفظتـــان مرتادفتان ) 
ال�شراهـــة  حب الطعام( وهذا من الـــرثاء اللغوي.واألفاظ  هذه الق�شة ماألوفة �شهلة 

على الطفل، يتعلمها ويتفاعل معها، ويتمثلها ب�شهولة.

      وم��ن ال�شل�شل��ة نف�شه��ا ق�ش��ة : الهر اأبو جزمة : كان ابـــن احلطاب حزينًا لأن 
والده مل يرتك له بعد موته �شوى هر. قال الهر : "ل تقلق يا �شيدي، اأح�شر يل جزمة 
اأح�شر ال�شاب للهر ما طلبه، فلب�ض اجلزمة وتوجه اإىل  وكي�شًا وحباًل و�شاأ�شاعدك". 
جحـــر اأرنب. و�شـــع بع�ض احلبوب يف الكي�ض، وتركه مفتوحـــًا، ثم متدد على الأر�ض 
وتظاهر بالنوم. اقـــرتب الأرنب لياأكل احلبوب، فلما دخل الكي�ض اأ�شرع الهر واأطبق 
عليه. قدم الهرُّ الأرنب اإىل امللك على اأنه هدية من �شيده املركيز. ويف اليوم التايل، 
التقـــط الهـــر دجاجة  وقدمها اإىل امللـــك. فرح امللك واأعجب باملركيـــز قبل اأن يراه. 
تظاهـــر ابن احلطاب باأنه يغـــرق يف النهر يف اأثناء مرور عربـــة امللك كما طلب منه 
الهـــر اأن يفعل.اأنقذه اأتباع امللك وعرف اأنـــه املركيز، �شعر امللك بال�شعادة حني قابل 
املركيز، ودعاه اإىل ق�شره، اأعجبت الأمرية بال�شاب، وقبل اأن يوافق امللك على زواج 
الأمـــرية من املركيـــز، اأراد اأن يتاأكد من ثرائه، فطلب الهر من املزارعني اأن يزعموا 
باأن هذه احلقول ملك للمركيز، ثم توجه اإىل ق�شر كبري ي�شكنه اأحد الغيالن فجعله 
يتحـــول اإىل فاأر، فانق�ض عليه واأكله.ف�شار الق�شر للمركيز. حينئذ وافق امللك على 

الزواج.

    تاأث��ري ه��ذه الق�ش��ة على لغة الطف��ل :يدخل الطفل يف هـــذه الق�شة اإىل عامل 
لغوي غريب عن بيئته، وعن معطياتها ؛ فالهر يقول �شاحبه : )ل تقلق(.وهذه لفظة 
رمبـــا يتعرث ل�شـــان الطفل فيها، وهو يف مرحلـــة ت�شكيل لغته قبـــل اكتمالها. واللفظة 
البديلـــة لهـــا  هي ) ل حتـــزن( مثاًل. ولفظـــة ) و�شاأ�شاعـــدك( وميكن حذف حرف 



72

ال�شني الأول الذي جعلته الق�شة لال�شتقبال وتكون اللفظة ) اأنا اأ�شاعدك(.ولفظة ) 
وتظاهر( رمبا ي�شعب نطقها على طفل هذه املرحلة، وهي املرحلة املبكرة، والبدائل 

لها كثرية كاأن يقول) ثم ابتعد عن الكي�ض (..

وذلـــك اإ�شافـــة اإىل اأن بع�ـــض هذه الألفاظ يف هـــذه الق�شة، تلب�ـــض ثوبًا غريبًا 
عـــن الألفاظ العربية، اإن الطفل يلفظ )مركيز ( ول بد اأن ي�شاأل عن معناها. ورمبا 
ا�شتهجـــن الطفل حتول الغول، الذي هو رمز اخلوف يف اللغة العربية، اإىل فاأر ياأكله 
هـــر. هـــذا الت�شور، رمبا ل ين�شجـــم معه طفل هذه املرحلة. اأو رمبـــا �شاأل عن معنى 
لفظـــة ) يزعموا( وهنا امل�شيبـــة حينما يدرك الطفل اأن هذه الق�شة تعلمه األفاظها 

الكذب.
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المبحث الثاني

الق�شة يف مرحلة تعلم القراءة والكتابة

ويف هـــذا النوع من الق�ش�ض، يكون الطفل قد تعلـــم مبادئ  القراءة والكتابة، 
وي�شتطيـــع اأن يقـــراأ بنف�شه. وميكن اأن ت�شاعده اأمه. ويف هذا النوع، يكون التكافوؤ بني 

الكتابة والر�شمات املعربة يف بداية هذه املرحلة .مثال ذلك :

ق�شـــة الثعلب والعنـــب)1( :  يقراأ الطفل بنف�شه، اأو مب�شاعدة اأمه : م�شى الثعلب 
�شباحـــًا فـــراأى ب�شتانًا فيه عنب، و�شاهد يف اأ�شفل اجلـــدار حفرة �شيقة فدخل منها 
اإىل الب�شتـــان، و�شار ياأكل من العنب، حتى انتفخت بطنه، ومل ي�شتطع اأن يخرج من 
الب�شتان،فانتظـــر اإىل امل�شـــاء، حتى جاع فخرج من احلفـــرة. مع هذه الق�شة، تكون 
ال�شـــورة م�شاحبة كل م�شهـــد ؛ وتكون الأم متابعة اأحـــداث الق�شة وم�شاهدها، ثم 

تقول يف اخلامتة �شاحكة : دخل الثعلب الب�شتان جائعًا، وخرج منه جائعًا.

تاأثري هذه الق�شة على لغة الأطفال : 
�شيتعلـــم الطفل من املحـــاكاة، اللغة الأرقى من اللغة الطفليـــة الأوىل، �شيتعلم 
لغة الأدب ب�شكله الهالمي.وتكرث املفردات اجلديدة يف لغته، ويزداد قامو�شه اللغوي 
ويتنوع،وي�شتطيـــع الطفـــل يف هذه املرحلـــة اأن يروي الق�شة �شفهيـــًا، لأن اآلية النطق 
تكـــون قد ن�شجـــت لديه، واملفردات �شهلة غري احلروف اللثويـــة، ولكن مع التدريب، 
ي�شتطيـــع الطفل اأن ينطق الثاء ب�شكل �شليم يف لفظة ) الثعلب( وهذا احلرف اأ�شهل 
احلـــروف اللثوية نطقـــًا على الطفل، من حريَف ) الظاء والذال (. اأما فكرة الق�شة، 

)1(  د. اأحمد اخلاين �ض54 
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فهـــي حمببـــة اإىل نف�ض الطفل، في�شتطيع اأن يرويها وهـــو يتفاعل معها تفاعل املحب 
امل�شتزيد لأمثال هذه الق�ش�ض.

     ونوع اآخر من الق�ش�ض ا�شمه : ق�شة احلروف، وهو من الق�ش�ض التعليمية، 
لتدريـــب الطفـــل على اإتقان نطق احلـــروف الهجائية ب�شكل متقـــن. من هذه الق�ض 

ق�شة احلروف.

ق�ش��ة: جميل يف حظرية اجِلمال )1( قطيـــع اجِلمال مير، جميل يتاأمل، يتعجب 
مـــن �شـــكل اجلمل.وقف جميل ينظـــر اإىل اجلمل متعجبًا واأبوه يراقـــب نظراته. قال 
جميل : يا اأبي ما اأجمل اجلمل! وما اأعجب خلقه ! �شاهد جميل ولد الناقة ير�شع من 
اأمه فقال : يا اأبي، نحن ل ن�شرب احلليب الطبيعي .قال اأبو جميل :ميكننا اأن ن�شرتي 
الآن مـــن حليب النوق طازجًا. و�شلت ال�شيارة اإىل حظـــرية اجلمال، �شلم اأبو جميل 
علـــى �شاحب اجلمال، وبينما كان جميل واأبوه يتجـــولن مع �شاحب اجلمال، �شاهد 
جميـــل جمـــاًل عليه اآثار جرح قدمي فقال : يا اأبي ما لهذا اجلمل ؟ واأ�شار اإىل اجلرح 
على ج�شمه. التفت والد جميل اإىل �شاحب اجلمال و�شاأله عن �شبب اجلرح يف ج�شم 
اجلمـــل، فقـــال : كان هذا اجلمـــل البطل يرعى مع اجلمال يف الـــرباري، فجاء ذئب 
جائـــع  واأراد اأن يفرت�ض هذا اجلمل، رف�ض اجلمل الذئب برجله فرماه على الأر�ض. 
ثـــم قـــام الذئب وقفز على هذا جلمـــل كاأنه ال�شاروخ و�شربه بنابـــه فجرحه، و�شال 
الـــدم منه، رف�شه اجلمـــل رف�شة طار الذئب منها يف الهواء ثـــم نك�ض على راأ�شه، ثم 
جل�ض على ح�شمه فك�شر عظامه ومات. تعجب جميل واأبوه من ق�شة هذا اجلمل،ثم 
ا�شرتى احلليب الطازج وعاد اإىل البيت، و�شار جميل يق�ض على اإخوته ق�شة اجلمل 

البطل.

 

)1(  د. اأحمد اخلاين )خمطوط( 
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�أدب   )1( �ل��ع��رب��ي  �ل��ط��ف��ل  ل��غ��ة 
�لأطفال و�أثره يف تنمية لغة �لطفل

تاأثري هذه الق�شة على لغة الأطفال :
هـــذه الق�شـــة كنز لغوي للحـــرف الذي تتناولـــه، اإنها تكثيف للمـــران على اآلية 
نطـــق حرف معني، فحينما يقراأ الطفل ق�شة عن حرف من احلروف، كهذه الق�شة 
ونظائرها، فاإن اآلية النطق لديه، تدخل يف حيز التدريب واملران، مما يقوي ع�شالت 
الل�شـــان، وبهذا يكون خمرج احلـــرف �شحيحًا، واإذا نطق الطفـــل احلروف كلها يف 
اأثنـــاء قراءتـــه لهذه الق�ش�ض، يكون قـــد �شلم من عيوب النطـــق. اإن �شالمة املنطق 
جمـــال وثـــروة لغوية، ودافع اإىل الثقـــة بالنف�ض.يف هذه املرحلـــة يكت�شب الطفل ثراء 
اللغة، والتو�شع يف الأفكار،وغر�ض القيم واملفاهيم واملبادئ.ومن هذه الق�ش�ض التي 

فيها الكتابة وال�شور ب�شكل  ق�شة :

  مرحبًا اأيها املبكر)1(:  دخل لوؤي مكتب اأبيه دون اأن يقرع الباب.ثم قال : انظر 
يـــا اأبي، تقديري ممتاز واحلمد هلل، اأنت وعدتني اأن تاأخذنا اإىل البحر اإذا نلت هذا 
التقدير.قـــال اأبوه: يبـــدو اأن الفرحة اأن�شتك كيف تدخل علـــي، كما عودتك �شابقًا يا 

ولدي.قال لوؤي: اآ�شف يا والدي، �شاأقرع الباب يف املرة القادمة اإن �شاء اهلل.

تاأثري هذه الق�شة على لغة الأطفال :
       )دخـــل دون اأن يقـــرع البـــاب ( هذه األفاظ جديدة علـــى لغة الطفل، وهذا 
اأ�شلـــوب مل يعهده من قبل، فيه لفظة ) قرع ( لقد فهمها الطفل باملعنى الذي �شمعه 
مـــن البيئـــة وهـــو ) دق الباب(  ويف هذه اللفظـــة اجلديدة قيمة تربويـــة  حيث  لفت 
والـــده نظره اإىل وجـــوب ال�شتئذان.وهذه قيمة من القيم العليـــا النبيلة التي ترتقي 
بالطفـــل اإىل م�شتوى العقالء الأذكياء الذين يعرفون اأ�شول الدخول على البيوت، اإذ 
ل بـــد مـــن ال�شتئذان يف مثل هذه ال�شن، وهذه قيمـــة ح�ض عليها الإ�شالم . قال اهلل 
تعـــاىل ) واإذا بلَغ الأطفاُل منكُم احُلُلَم فلي�شتاأذنـــوا كما ا�شتاأذَن الذين من قْبلهم ( 
�شورة النور الآية 59.  قال ابن كثري ) يعني اإذا  بلغ الأطفال الذين كانوا ي�شتاأذنون، 

)1(  اأحمد �شوان. احلياة احللوة لالأطفال. ن�شر دار احل�شارة. الريا�ض. ط1  1426 هـ 
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اإذا بلغـــوا احللم وجـــب عليهم اأن ي�شتاأذنوا على كل حـــال ()1( فلما يقراأ الطفل هذه 
الق�شة، يدرك اأنه مطالب بال�شتئذان، واإذا مل ي�شتاأذن اأدرك اأنه ارتكب خطاأ ل بد 

من ت�شحيحه، حتى يكون اإن�شانًا فا�شاًل.

    منـــو يف التفكري، وارتقـــاء يف التعبري وال�شلوك، وغر�ض للقيم العليا، باأ�شلوب 
غـــري مبا�شـــر، اأ�شلوب حمبب، بعيد عـــن الزجر والتاأنيب، والأمـــر والنهي ؛ افعل ول 
تفعـــل، ثـــراء يف اللغة كمًا ونوعـــًا، وغنى يف املفـــردات واملرتادفـــات دق الباب، قرع 
الباب...هـــذه الق�شـــة ي�شتطيـــع الطفل اأن يرويهـــا �شفهيًا لأقرانه، ثـــم يعقب عليها 
مفتخـــرًا : اأنا اأ�شتاأذن حني اأدخل على والدي.اأما الـــرثاء اللغوي؛ فهو امليزة بني من 
قـــراأ الق�شة، وبني مل يقراأها اأو يقـــراأ نظائرها، لكما ورد :قال له والده، تكلم معه..

اإىل اآخر هذه املرتادفات اللغوية.

ق�ش��ة الطفل الذك��ي)2):  و�شلت ال�شيارة اإىل باب الب�شتان، فنزل �شامل وعائلته 
ونـــزل خالد ومعه الكرة، ا�شتقبلهـــم �شالح وقال : اأهاًل باأخي �شـــامل، ثم �شلم خالد 

على عمه ودخلوا اإىل الب�شتان، وكان فيه جمموعة من اأقرباء �شالح و اأ�شدقائه 

اجتمـــع الأولد يف الب�شتان، و�شاروا يلعبون الكـــرة، وكان يف الب�شتان كلب بعيد 
عنهم مربـــوط بحبل اإىل جذع �شجرة، �شرب اأحد الأولد الكرة فتدحرجت وو�شلت 
قريبًا من الكلب، وملا تقدم الأولد نحو الكرة، �شار الكلب ينبح ، ثم �شاروا ي�شربون 
الكـــرة باحلجارة، فتقدمت نحو الكلـــب وهو يزيد من نباحه.قـــال �شالح :قفوا اأيها 
الأولد، ل ترموا احلجارة، ثم تقدم خالد نحو الكلب والكلب مقرتب منه، �شار خالد 
يـــدور حـــول ال�شجرة، و�شار احلبل يلتـــف على جذع ال�شجرة ويق�شـــر، اإىل اأن �شار 
الكلـــب ملت�شقًا بجذع ال�شجرة فتقـــدم الأولد واأخذوا الكرة. فقالوا: مرحى خلالد، 

مرحى للطفل الذكي.

)1(  تف�شري ابن كثري. ن�شر دار موؤ�ش�شة الريان. الريا�ض ط2  1427 هـ 1996 م  ج3 �ض401 
)2(  د. اأحمد اخلاين. الطفل الذكي. ن�شر دار الوطن. الريا�ض ط1  1425هـ 
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�أدب   )1( �ل��ع��رب��ي  �ل��ط��ف��ل  ل��غ��ة 
�لأطفال و�أثره يف تنمية لغة �لطفل

تاأثري هذه الق�شة على لغة الطفل:
حينما يقراأ الطفل هذه الق�شة، فاإنه ي�شعر اأن األفاظها �شهلة، ممكن هو نف�شه 
اأن يقـــول مثلها، مما يجعل ثقته بنف�شه اأكـــرب، وا�شتعداده للتعلم اأكرث، فعنا�شر هذه 
الق�شة ؛ كرة وكلـــب وحبل وب�شتان، وهذه العنا�شر مما ياألفه الطفل ويعاي�ض بع�شه 
يف حياتـــه اليومية، وقد ركبت هذه العنا�شر باأ�شلـــوب ان�شيابي �شهل، ولي�ض بال�شهل 
املمتنـــع، بل هو ال�شهـــل الذي ميكن حماكاتـــه، اإ�شافة اإىل اأن مو�شـــوع هذه الق�شة 
م�شـــوق حمبب لالأطفال واإن لفظة )الذكي( للطفل قارئ الق�شة، جتعل له من ذكاء 
�شاحبهـــا ن�شيبًا، وكاأنه هو �شريك ذلك الطفل الذكي بطل الق�شة التي قراأها.مما 
يجعـــل التاأثـــري اللغوي يف هذه الق�شة  مركزًا وغري عـــادي يف منو اللغة وثرائها لدى 

قارئها.

�شل�شلـــة حكايات ما قبل النـــوم ق�شة: مغامرات الفار�ض املغـــوار )1(  يحكى اأن 
فار�شًا �شجاعًا كان يجيـــد الرماية بالقو�ض وال�شهام،فبلغه يومًا اأن مباراة يف الرمي 
بالقو�ـــض �شتجـــري بني اأمهر الرمـــاة باملدينة، و�شوف ينال الفائـــز فيها جائزة ذات 
قيمة كبرية، ق�شد الفار�ض املدينة عرب الغابة، فاعرت�شه قطاع طريق بارزهم فقتل 
منهم رجاًل. اأ�شبح الفار�ض مطلوبًا لدى ال�شرطة فاأوى اإىل كوخ و�شط الغابة وعا�ض 
فيهـــا خمتبئًا.واأ�شبح �شكان الغابـــة يعرفونه وياأوون اإىل كوخـــه فجعل منهم جمعية 

تزعمها.

كان �شاحـــب ال�شرطة يبحث عـــن الفار�ض القاتل، فعر�ض مكافـــاأة ملن ياأتي به 
اأو يـــدل على خمبئه، لكن اع�شاء اجلمعيـــة كانوا يحبون الفار�ض ل�شهامته فلم يخنه 
منهـــم اأحد. وذات يوم �شارع الفار�ض رجاًل طويـــل القامة �شخم البنية فاأعجب كل 
منهما ب�شالبـــة الآخر واأ�شبحا �شديقني. جعل الفار�ض الرجل ع�شده الأمين ولقبه 
بالعمالق وا�شتاأمنه على �شـــره وماله فكان العمالق جديرًا بالثقة.ثم عرف الفار�ض 

)1(  )ا�شم املوؤلف ل يوجد( ن�شر كنوز للن�شر والتوزيع )فقط( 
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رجلـــني اأحدهما مبارز بارع والآخر م�شارع ماهر، ف�شمهما اإىل جمعيته  وقا�شمهما 
طعامـــه و�شرابه فاأكلوا ثم رموا فتـــاة اخلبز اإىل الطيور تنقرهـــا.. وبعد اأيام ان�شم 
اإىل جمعيـــة الفار�ض راهـــب  وحطاب واأ�شبح الفار�ض قائـــد جمموعة �شهرية جتوب 
الغابة فتعني املحتاج والفقري وتدفع الظلم عن ال�شعفاء ب�شهامة ومروءة. وذات يوم 
لقي اأفراد اجلمعية فار�شًا مقاتاًل ميتطي جوادًا وكان مهمومًا لأن ابنه اخُتطف قرر 
الزعيـــم وجماعته م�شاعدة الفار�ض وبعد بحث طويل متكنوا من ا�شرتجاع البن من 

املختطفني.

ومرت الأيـــام والفار�ض وين�شرون يف الغابة العـــدل والرحمة، حتى اأقبل عليهم 
يومـــًا  ر�شول مـــن بالط امللك بر�شالة تدعو فيها امللكـــة الفار�ض املغوار اإىل امل�شاركة 
يف مبـــاراة الرمي بالقو�ض كان قد اأعلن عنها امللك. قبل الفار�ض الدعوة وا�شطحبه 
اإىل البالط العمالق واملبارز وامل�شارع. وبعد �شفر طويل، و�شل الفار�ض ورفاقه  اإىل 
ق�شر امللك  حيث جتري املباراة، فوقف الأربعة اأمام امللك  وامللكة، وقدموا اأنف�شهم، 

ثم اأعطى امللك اإ�شارة النطالق، فكان الفار�ض البطل الفائز.

تاأثري هذه الق�شة على لغة الطفل :
الأ�شلـــوب يف هذه الق�شـــة فيه قفزات، كقول الكاتب ) ومـــرت الأيام والفار�ض 
وين�شـــرون يف الغابـــة ( ورمبا كان هذا النقطاع من اإهمال من ر�شف كلمات الق�شة 
فتتمة الكالم ) والفار�ض وجماعته ين�شرون يف الغابة..( وهذه النقطة لي�شت اإ�شكالية 
يف لغـــة الق�شة. وقـــد ورد يف الق�شة لفظـــة، الفتاة. للخبز، وحـــق الر�شم الإمالئي 
لهـــذه اللفظة التـــاء املفتوحة ) الُفتات ( للخبز.الق�شة �شليمـــة الألفاظ ب�شكل عام، 
ميكـــن اأن ي�شتفيـــد الطفل منها فائدة ملمو�شـــة، واأ�شلوبها �شهـــل، ويبدو اأن املرتجم 
متمكـــن يف الرتجمـــة عن الأ�شـــل الغربي، اأو اأنـــه و�شعها اأ�شاًل باللغـــة العربية نقاًل 
عن ق�شـــة اأجنبية �شنيع �شركات املطبوعات التجارية يف لبنان.اإن لفظة ) فار�ض ( 
تعنـــي  القوة وتعني ال�شجاعة، والطفـــل حينما يقراأ : يحكى اأن فار�شًا �شجاعًا...فاإن 
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�أدب   )1( �ل��ع��رب��ي  �ل��ط��ف��ل  ل��غ��ة 
�لأطفال و�أثره يف تنمية لغة �لطفل

�شكليـــة الألفاظ ت�شري اإىل خمزونه اللغوي،كمـــا اأن روح الألفاظ ت�شري اإليه، فرتفع 
مـــن م�شتـــوى �شجاعته.وهاتان اللفظتـــان رمبا ي�شتخدمهما الطفـــل يف املواقف التي 
يطلب منه فيها التعبري عن موقف م�شابه يف طابور املدر�شة ال�شباحي، يتحدث عن 
البطـــولت يف تاريخه املجيد. يف الق�شة األفاظ جديدة على الطفل كلفظة ) ع�شد( 
ولفظـــة ) ال�شهامـــة ( ولفظة ) جتوب( من الإ�شافات اجلميلـــة ملفردات لغة الطفل 

يف هذه الق�شة. 

وم��ن ه��ذه ال�شل�شل��ة اأي�شًا ق�ش��ة : الأمري ال�شف��دع)1) :  ذات يـــوم خرجت اأمرية 
مـــن ق�شرها يف نزهة و�شط الغابة، فمرت ببئر قدميـــة مهجورة ماوؤها غور،جل�شت 
الأمـــرية على حافة البئـــر تتاأمل �شحر الغابـــة وت�شتمتع بالهدوء حيـــث ل حرا�ض ول 
خـــدم، وكانت بيدها كرتهـــا الذهبية املف�شلـــة تت�شلى بها فرتِمها عاليـــًا ثم تلقفها.
وفجـــاأة مل تـــدر الأمـــرية كيـــف اأفلتـــت الكـــرة من يدهـــا فوقعـــت على حافـــة البئر، 
وتدحرجـــت ثم هوت، فابتلعها املاء، بكت الأمرية ح�شرة على كرتها وقالت : لو يعيد 
ه كل ما اأملـــك وما يطلب.وبينما هي تتح�شر وتفكر يف و�شيلة  اإيل اأحـــد كرتي لأعطينَّ
ت�شتعيـــد بها كرتها، اأطل عليها من ماء البئـــر �شفدع وقال : ما الذي يبكيك هكذا ؟ 
فقالـــت له الأمرية : لقد فقدت كرة ذهبية عزيزة علـــي يف هذه البئر.نظر ال�شفدع 
اإىل الأمـــرية وقـــال : بو�شعـــي اأن األتقط الكرة واأعيدها اإليك، لكننـــي ل اأريد ماًل ول 
ذهبـــًا بل اأريـــد اأن اأكون حيث تكونني فاإن وافقت كان ذلك لـــك. فقالت له الأمرية : 
اأعد اإيل كرتي و�شوف ت�شحبني اأينما كنت فغا�ض ال�شفدع عميقًا يف ماء البئر وبعد 
حني طفا ال�شفدع والكرة الذهبية يف فمه.قذف ال�شفدع الكرة خارج البئر، فرحت 
الأمرية فرحًا �شديدًا فالتقطت كرتها ومن فرط ال�شعادة ن�شيت ال�شفدع وما وعدته 

به وعادت م�شرعة اإىل الق�شر.

وعنـــد امل�شاء، اجتمع امللك وامللكـــة والأمرية على مائـــدة الع�شاء فدخل عليهم 

)1(  �شفيان �شعيد. الأمري ال�شفدع. ن�شر كنوز للن�شر والتوزيع )فقط( 
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خـــادم واأخـــرب امللك اأن اأحـــدًا يطلب الإذن بالدخـــول. اأذن امللك فـــاإذا به ال�شفدع، 
�شهقـــت الأمـــرية فانتبه لهـــا امللك فق�شت عليـــه ما ح�شل عند البئـــر. �شمت امللك 
برهـــة ثم اأمر ابنتـــه اأن تنجز ما اتفقـــت عليه. امتثلت الأمرية لأمـــر والدها فدعت 
ال�شفـــدع اإىل الع�شاء واأطعمته بيدها ومن �شحنها وملـــا �شبع قال لها: اإين مثقل وقد 
جاء النعا�ض، خذينـــي اإىل غرفتك واألقيني على فرا�شك.حملت الأمرية ال�شفدع يف 
كفهـــا على م�ش�ـــض وو�شعته على فرا�شهـــا فنام وجعل ي�شخر حتـــى ال�شباح.اأفاقت 
الأمـــرية فلـــم جتد ال�شفدع ففرحـــت وظنت اأنهـــا ا�شرتاحت منه، لكـــن عند امل�شاء 
وعلـــى مائـــدة الع�شاء طرق البـــاب واأقبل ال�شفدع فاأكل حتى �شبـــع ثم نام يف خمدع 
ة م�شاء الليلة الثالثة. لكن عندما  الأمرية متامـــًا كالليلة الأوىل، واأعاد ال�شفدع الكرَّ
ا�شتيقظت الأمرية �شباح اليوم الرابع فوجئت ب�شاب و�شيم يف ثياب اأمري واقفًا عند 
قدميها وينظر اإليها بعينني براقتني ت�شحر الفوؤاد. هداأ الأمري من روع الفتاة وحكى 
لها كيف م�شخته �شاحـــرة �شفدعًا وحب�شته يف البئر وجعلت فك ال�شحر بيد الأمرية 
يـــاأكل وينـــام عندها ثالثة اأيام متتابعـــة واأحبها الأمري وطلـــب يدها.وقال لها يومًا : 
لقـــد اأحببتـــك عند البئر وع�شقتـــك يف الق�شر و�شوف اأكون وفيًا لـــك اإىل اآخر نف�ض 
يف �شدري.اإثـــر تلك الكلمات احمر وجه الأمرية خجاًل وكان �شكوتها عالمة ر�شاها 

فتزوجا ورافقته اإىل دياره عرو�شًا.

تاأثري هذه الق�شة على لغة الطفل :
الطفـــل يعرف الكـــرة، اإنها مطاطية تقفز بني يديه، ويجـــري خلفها، وي�شربها 
بقدمه فتتدحرج اأمامه فيلحق بها، وهكذا.هذه فكرة الطفل عن الكرة، اأما اأن تكون 
الكـــرة ذهبية،فهـــذا �شيء جديد عليه، رمبا كان مثريُا لذهنـــه، يروح خياله �شائاًل : 
مـــا معنـــى : ذهبية؟ اإنه اللون الأ�شفـــر، اللون اجلميل الرباق..فهنـــا يكت�شب الطفل 
لغـــة ولونًا، اللغة امللونة.اإن لفظة ) تلقفهـــا( حتتاج من الطفل اإىل مران، حيث يجد 
�شعوبـــة بانتقال ل�شانـــه من حرف الالم، اإىل حرف القـــاف امل�شدد.ثم النتقال اإىل 
حـــرف الفاء، ثـــم تنتهي اللفظة بحـــريف الهاء والألـــف املمدودة، وهـــذان احلرفان 
ي�شهـــل نطقهما لـــدى الطفل يف هذه املرحلـــة، لكنها لفظة كثرية احلـــروف وبينهما 
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حرف م�شدد.فلو كانت اللفظة البديلة ) مت�شكها ( مثاًل. ل�شهل على الطفل نطقها، 
ولكـــن هذه الكلمـــة ل توؤدي معنـــى ) تلقفها ( قـــال الفريوز ابادي ) لقفـــه، ك�شمعه 
لقفـــًا حمركة. تناوله ب�شرعة( )1( فكاتـــب الق�شة هنا كان بني اأمرين ؛ اإما اأن يكتب 
اللفظـــة ال�شهلة على نطق الطفل وهـــي ) مت�شكها( اأو يكتب اللفظة التي تعطي حالة 
خم�شو�شة لالإم�شاك بالكـــرة وهي ) تلقفها(.فاختار معاناة الطفل يف نطق الكلمة 
لعـــل كاتب الق�شة يريـــد اأن يك�شب الطفل لفظة جديدة ي�شيفها اإىل قامو�شه اللغوي 
فاأثبت لفظة : تلقفها  م�شحيًا بلفظة : ) مت�شكها. واإن الرتادف من اأهم روافد اللغة 
وثرائها، ) وهو جوهر امليزات التي تنفرد بها لغتنا العربية  وهو وفرة الألفاظ الدالة 
على ال�شيء، منظورًا اإليه يف خمتلف درجاته واأحواله، ومتفاوت �شوره واألوانه، وهذه 
اخلا�شيـــة العربية، خا�شية التلوين، الذي كاأمنا ير�شـــم للماهية الواحدة بالأطياف 
والظـــالل �شورًا ذهنيـــة متعددة، تغنينـــا باللفظ الواحد عن عبـــارات مطولة نحدد 
بهـــا املعنى املق�شود()2(. ويف الق�شـــة األفاظ جديدة على لغة الطفل مثل ) روع( يف 
العبـــارة : هداأ من روع الفتاة.ولفظة : ع�شقتك. رمبا يكون الطفل يف هذه املرحلة مل 
ي�شمـــع بهذه اللفظة قبـــل ذلك.ولفظة ) خمدع( من الألفـــاظ املرادفة لكلمة : مهد 
و�شريـــر. وعبـــارة ) طلب يدهـــا (. ورمبا ظن الطفـــل يف هذه املرحلـــة اأن الأمري يف 

الق�شة طلب يد الأمرية لي�شافحها اأو ليقبلها.

ويجدر اأن اأ�شري هنا اإىل اأن هذه الق�شة تلقي بظالل �شوداء على لغة الطفل حني 
يعـــرف اأن اخلادم دخل على امللك واأهلـــه. وهذا يعني يف نظر الطفل اإزالة احلواجز 
بـــني الغربـــاء اأن يدخلوا على احلرمي الذين ل يجـــوز يف ديننا الدخول عليهم. لذلك 
يح�شـــن الحرتاز من مثل هـــذه الق�ش�ض اإذا وجد فيها ما يـــرثي لغة الطفل ولكنها 

تخرتق ما ي�شادم اأخالقنا الإ�شالمية.

)1(  الفريوز اأبادي. القامو�ض املحيط. ن�شر الهيئة امل�شرية العامة للكتاب. م�شر. ) الطبعة ل 
يوجد (  1399هـ 1997 م مادة : )لقف( 

)2(  د. علي احلديدي �ض 434 
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ومـــن �شل�شلة : ق�ش�ض عاملية : جزيرة الكنز)1(  منذ �شنوات عديدة،كان يعي�ض 
�شـــاب �شغري يدعـــى ) جيم هاوكنـــز( ويف اأحد الأيـــام اأتى اإليه بحـــار ا�شمه )بيلي 
بونـــز( ثـــم زاره ذات م�شاء رجـــل غام�ض يدعى ) بـــالك دوغ( وبعد عـــدة اأيام زار 
بيلـــي رجـــل اأعمى ا�شمه) بالينـــدو بيو( كان بيلي بونز خائفًا جـــدًا حتى اأنه مات يف 
�شبـــاح اليوم التايل بال�شكتـــة الدماغية. وبدون اإ�شاعة للوقـــت، اأخرب جيم اأمه عن 
بيلـــي بونز وزائريه الغام�شني، وعلى جناح ال�شرعـــة اأخذت والدة )جيم( ابنها اإىل 
القرية لتطلب امل�شاعدة،فلم يوافق اأحد على م�شاعدتها، ب�شبب اخلوف فعادا وفتحا 
�شنـــدوق بيلـــي بونز فوجدا رزمـــة اأوراق خمتومـــة وكي�شًا مملوءًا بالنقـــود الذهبية. 
احتفـــظ جيم بـــالأوراق يف مكان اآمن واأخـــذ بع�ض املال الذي يديـــن لهم بيلي بونز. 
وفجـــاأة �شمع جيم وقع خطوات قادمة، نظر عرب النافذة فراأى الرجل العمى عائدًا 
ومعـــه عدة رجال قال جيـــم لأمه : يجب اأن نهرب من هنا، وبـــدون اأن ي�شيعا حلظة 
هربـــا من الباب اخللفي، بينما ظل الرجـــل الأعمى يقرع الباب الأمامي. طلب جيم 
مـــن والدتـــه اأن تختبئ يف مـــكان اآمن، وبـــدون اأن ي�شيع حلظة واحـــدة ذهب ملقابلة 
الطبيـــب ليف�شـــي و�شكواير تريـــالوين، وما اإن فتـــح الطبيب ليف�شني رزمـــة الأوراق 

املختومة حتى �شرخ هاتفًا : اإنها خريطة لكنز القبطان فلينت. يجب اأن جنده.

وخـــالل اأيام مت جتهيز جميع التح�شريات للرحلة وهناك قدم رجل يدعى لونغ 
جون �شيلفر ؛ لديه رجل واحدة فقط.وقد بدا رجاًل لطيفًا. والتقوا على الفور بكامل 

الطاقم، واأبحروا اإىل اجلزيرة التي خبئ فيها الكنز على منت ال�شفينة اإ�شبانيول.

يف اإحدى الأم�شيات، ذهب جيم اإىل منطقة الرباميل التي يحفظ فيها الطعام 
ن فوجـــد يف اأ�شفـــل اأحـــد الرباميـــل تفاحة واحدة، دخـــل يف الربميـــل وجل�ض هناك 
ب�شرعة، عندها �شمع لونغ جون �شيلفر ورجاًل اآخر من اأفراد الطاقم يدعى اإ�شرائيل 
هانـــدز يخططان لقتل القبطـــان بعد اإيجاد الكنز �شعر جيـــم بالرعب والفزع، وبعد 

)1(  ن�شر : كتابي  )ل مزيد( 
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م�شـــي بع�ض الوقـــت ا�شتطاع اأن يهرب مـــن الربميل ويخرب �شكوايـــر مبا �شمع، وقد 
اأخـــرب كالهمـــا من يثقان بهم من اأفراد الطاقم. يف ذلـــك الوقت كانت اإ�شبنيول قد 

و�شلت اإىل اجلزيرة. 

اأمر القبطـــان بحارته اأن يذهبوا اإىل ال�شاطئ ملدة وجيزة، فقرر جيم الذهاب 
معهم وركب يف اأحد القوارب، وحاملا خطا على اأر�ض اجلزيرة، جعل يعدو يف الغابة، 
حيث �شادف  جاًل همجيًا غريب ال�شكل، فزع جيم لروؤيته فزعًا �شديدًا. قدم الرجل 
نف�شـــه على اأنه )بن َغـــن ( واأخرب جيم اأنه كان ذات مرة ع�شـــوًا يف طاقم القبطان 
فلينـــت واأنـــه مت التخلي  عنه على اجلزيرة منذ ثالث �شنوات واأنه عرف مكان الكنز 
املخبـــاأ. ويف غ�شـــون ذلك و�شل �شكوايـــر والطبيـــب ليف�شي وطاقمهمـــا املوثوق اإىل 
اجلزيـــرة اأي�شًا.لقـــد كانوا خمتبئني يف منـــزل خ�شبي والرايـــة الربيطانية حتلق يف 
اأعـــاله،  عندما وجدهم جيم قال الطبيب ليف�شـــي يجب علينا مغادرة ال�شفينة، لقد 
هاجمنـــا القرا�شنة، وا�شتولوا على ال�شفينة فاقـــرتح �شكواير تريالوين بعد ذلك اأن 

عليهم جميعًا مراقبة القرا�شنة ن كما اأخربهم جيم عن لقائه بنب غن.

يف �شبـــاح اليوم التايل قـــرر جيم اأن يدنو من ال�شفينة، وحاملا اقرتب منها راأى 
اثنني من القرا�شنـــة، كان اأحدهما ميتًا، والآخر جريحًا بحالة خطرة، ومتكن جيم 
من خداعـــه واأجربه على اأخذ ال�شفينة اإىل الطرف الآخر من اجلزيرة.وقبل العودة 
اإىل املنـــزل اخل�شبـــي، قتل جيم القر�شـــان، وعندما و�شل اإىل هنـــاك وجد اأن جون 

�شيلفر والقرا�شنة قد ا�شتولوا على املنزل اخل�شبي. وعلى خريطة الكنز.

يف �شبـــاح اليوم التايل، عندمـــا ا�شتيقظ جيم  راأى الطبيـــب ليف�شي يف املنزل 
اخل�شبـــي يعتنـــي بقر�شان جريح متكـــن جيم من اإخبـــاره باأن ال�شفينـــة واقفة على 
الطرف الآخر مـــن اجلزيرة ز ابتهج الطبيب ليف�شي ل�شماع ذلك، وطماأن جيم باأنه 
�شينقـــذه من جون �شيلفر.بعد اأن غادر الطبيب قرر جون �شيلفر الذهاب للبحث عن 
الكنز، وقامـــوا باتباع املوؤ�شرات املحددة على اخلريطـــة ن وو�شلوا اإىل النقطة التي 
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يفرت�ـــض اأن يكـــون الكنز خمباأً فيها ولكـــن الكنز كان مفقـــودًا، اأدرك القرا�شنة ان 
جون �شيلفر قـــد خدعهم فحاولوا قتله.قام الطبيب ليف�شـــي و�شكواير باإيقافهم، ثم 

اأخذوهم اإىل كهف بن غن حيث كان الكنز خمبئًا يف مكان اآمن.

تاأثري هذه الق�شة على لغة الطفل :
     هكـــذا مت�شي الق�شـــة وقد ح�شيت باأ�شماء اأجنبية، رمبـــا  يتعذر على بع�ض 
الكبـــار نطقهـــا ، فكيـــف بالطفل ؟ جيم هاوكنـــز، بيلي بونز، بـــالك دوغ. ومعناها : 
الكلـــب الأ�شود، فحينما يعرف الطفل معاين مثل هذه الكلمة، رمبا ي�شحك منها، اأو 
ي�شمئز.  يف الر�شـــم الإمالئي،جاءت الهمزة مفتوحة بعد ) حتى(.وذلك يف العبارة 
: ) كان بيلـــي بينـــز خائفًا جـــدًا حتى اأنه مات...( وحق الهمـــزة اأن تكون مك�شورة ) 
موا�شـــع اإنَّ املك�شـــورة الهمزة: اإذا وقعت بعد حتـــى  البتدائية ()1( يف الق�شة  بع�ض 
الألفاظ املرتادفة ، كلفظة الرعب، ولفظة الفزع. اأوردت هذه الق�شة  هنا لبيان لغتها 
باأ�شمائها التي هي غريبة على الأ�شماء يف لغتنا العربية ،فقراءة مثل هذه الق�ش�ض، 
ل اأقـــول : ل تـــرثي لغته، بل اأقول : اإنها ت�شر بلغتـــه يف هذه املرحلة احلرجة، مرحلة 
تكوين اللغة. ولي�شت كل  الق�ش�ض املرتجمة  هذه �شفتها، فبع�شها يرثي لغة طفلنا 
العربي. ومن الق�ش�ض العاملية رحالت جوليفر)2( :  يحكى اأن رجاًل ا�شمه ) ليمويل 
جوليفـــر( كان حمبـــًا لل�شفر يف البحار،  ويف اإحدى رحالتـــه البحرية، هبت عا�شفة 
قلبت �شفينته.حاول ال�شباحة، ولكن قوة الأمواج اأنهكت قواه واأفقدته وعيه. ا�شتيقظ 
جوليفر، فاإذا هو على جزيرة، وقد �شد بحبال، من راأ�شه اإىل قدميه، واأح�ض بحركة 
على ج�شمه املقيد، فاإذا هو برجل ل يتجاوز طوله ال�شرب مي�شي عليه. حاول التحرك 
ليخل�ـــض نف�شه، اإل اأن �شهامـــًا مثل الإبر انهالت على ج�شمه،فعـــاد اإىل الهدوء، ومل 

يفهم مما كان ُيتحدث به حوله، �شوى كلمة ) املرجان ( وهي ا�شم مدينتهم.

)1(  م�شطفى الغالييني. جامع الدرو�ـــض العربية. ن�شر �شريف الأن�شاري. املطبعة الع�شرية. 
بيوت ط 9   1382 هـ 1962 م ج2 �ض318 

)2(  رحالت جوليفر : كتابي ) ل مزيد( 
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حمـــل جوليفر اإىل ) املرجان( على عربة يجرهـــا الكثري من اخليول ال�شغرية 
حماطـــة باحلرا�ض واجلنود. ملـــا راأى ملك املرجان  جوليفر، اأح�ـــض اأنه لي�ض خطرًا 
ول �شريـــرًا، فاأطلق �شراحه واأمر له بطعـــام. وتعلم جوليفر لغة اأهل املدينة يف ثالثة 
اأ�شابيـــع. ويف اأحـــد الأيام طلب اإليه امللك م�شاعدتـــه يف �شد هجوم جزيرة الياقوت.
قبـــل جوليفـــر اأن ي�شاعدهـــم، واأخذ يراقب البحـــر حتى اإذا �شاهـــد اأ�شطول جزيرة 
الياقوت خا�ض البحر م�شطحبـــًا معه حباًل. ربط جوليفر مقدمات �شفن الأ�شطول 
باحلبـــال، وجرها اإىل ميناء مدينـــة املرجان.�شر امللك ب�شنيعه، وكافاأه عليه اأح�شن 
مكافـــاأة وملـــا �شعر جوليفر اأن امللك يدبر له موؤامرة اأخذ ال�شفن واأتى بها اإىل جزيرة 
الياقـــوت  رحـــب به ملك جزيـــرة الياقـــوت، و�شكر فعلـــه واأمر له ببيـــت وطعام، ثم 
ركـــب قاربًا  ليعود بهـــا اإىل وطنه،لكن ريحًا عا�شفة عـــادت فدمرت القارب، واألقت 
بجوليفر على جزيرة غريبة، وفجاأة ظهر اأمامه عمالق �شخم، فارتعد منه جوليفر، 
وانده�ـــض العمالق ملراأى جوليفر، ثم اأخـــذه وباعه للملكة.فو�شعه يف �شندوق، فجاء 

ن�شر والتقط ال�شندوق، وبعد خروجه �شاملًا عاد جوليفر اإىل اأ�شرته.

     تاأث��ري ه��ذه الق�ش��ة على لغة الطفل : لغة هـــذه الق�شة مما ميكن اأن ين�شجم 
معهـــا الطفل يف اأثناء قراءتهـــا، فهي يف جملتها �شمحـــة، اإن لفظة واحدة هي لفظة 
جوليفـــر، ل ت�شـــكل عقبـــة يف النطق، بـــل جتري علـــى ل�شانه �شل�شـــة م�شت�شاغة، ويف 
الق�شـــة اأ�شما اجلزيرتني ؛ املرجان والياقـــوت، وكاأنهما جزيرتان من وطن العرب، 
لفظتـــان جميلتان تدفعان الطفل اإىل اأن يتابع قـــراءة هذه الق�شة برغبة ن ملا ت�شعه 
هاتـــان اللفظتان من جمال ؛ مرجان وياقوت، والطفل يعرف الذهب واحللي يف بيته 
واملرجـــان والياقوت من الأحجار الكرمية التي يكـــون الطفل �شمع بها اأو اأنه راآها يف 
يد اأهله. ويف الق�شـــة بع�ض اللفاظ التي ترثي لغة الطفل، كلفظة العا�شفة، ولفظة 
العمـــالق من الألفاظ التي ميكن اأن تكون عامـــاًل يف ت�شور العظمة يف حجم الرجل 
وحجـــم القوة التي يتمتـــع بها، ورمبا يت�شور اأن يفعل مدلـــول هذه اللفظة يف حتقيق 

ماأرب يفكر فيه الطفل.
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 ومـــن الق�ش�ـــض ال�شهرية عامليًا، ق�شـــة روبن�شون كـــروزو )1( روبن�شون كروزو 
�شـــاب اإنكليـــزي عا�ض يف مدينـــة )يورك( مع والـــده املحامي، وكان والـــده ين�شحه 
دائمـــًا اأن يدر�ض القانـــون، ويعمل على ال�شتقـــرار بالزواج والعمـــل، ولكنه مل ي�شغ 
اإىل ن�شـــح والده، لأنه كان يحـــب الرحالت واملغامرات، ول �شيما البحرية منها، لذا 
عر�ـــض على �شديقه جـــورج اأن ياأخذه اإىل لندن على ظهر �شفينـــة ليظهر له براعته 
البحرية.�شافر يف جتار، وقبالة جزر كناري خرج عليهم القرا�شنة. �شلب القرا�شنة 
ال�شفينـــة، واأخذوا من فيها عبيدًا، واتخذ زعيـــم القرا�شنة من روبن�شون خادمًا له، 
ويف اأحـــد الأيـــام طلب الزعيـــم من روبن�شـــون اأن ي�شيد له بع�ـــض ال�شمك ن فذهب 
مـــع ابن الزعيم وخادم له، ولكن روبن�شون اأ�شمـــر يف نف�شه الهرب. �شعد روبن�شون 
القـــارب وا�شطحب معـــه �شالحًا وفاأ�شًا، وملا �شار يف ُعر�ـــض البحر، اأخرج �شالحه، 
واألقى بابن القر�شان يف البحر، وطلب من اخلادم النزول اإىل ال�شاطئ،ولكنه رف�ض 

وف�شل اأن يهرب معه.

بعـــد رحلة طويلة، و�شل روبن�شون واخلـــادم اإىل راأ�ض الرجاء ال�شالح، وهناك 
�شاهـــدوا �شفينة فركبوا بها، ولكن عا�شفة هوجاء �شربت ال�شفينة، وحطمت اأجزاء 
منها، وبعد عدة اأيام تظهر يف الأفق جزيرة، في�شتاأذن روبن�شون من اخلادم اأن يذهب 
بالقارب اإليها، بعد اأن ماله باملوؤن، ولكنه حني يقرتب من ال�شاطئ ي�شطدم بجرف 
�شخـــري يعلق به القارب، في�شطر روبن�شون اإىل اأن يتابع اإىل اجلزيرة �شباحة، حني 
و�شـــل روبن�شون اإىل اجلزيرة، �شكـــر اهلل على �شالمته، وبعد راحة ق�شرية جتول يف 
اأطـــراف اجلزيرة فبدت غري ماأهولة، لذا عاد ف�شبـــح اإىل القارب واأتى ببع�ض املوؤن 
اإىل ال�شاطئ.�شنـــع روبن�شـــون من اخ�شـــاب اجلزيرة طوفًا، وقـــام بعدة رحالت اإىل 
القـــارب حتـــى اأفرغه من املوؤن، وبعـــد اأن جتول يف اجلزيرة، راأى كهفـــًا اأ�شفل التل. 
جعـــل روبن�شون مـــن الكهف خمزنًا للمـــوؤن، وبنى يف مدخله كوخًا لـــه اأحاطه ب�شور، 

)1(  روبن�شون كروزو : كتابي )ل مزيد( 
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وحـــني �شاهد قطيعـــًا من املاعز ا�شتطاع اأن ي�شيد بع�شهـــا ويربيها ليفيد من لبنها، 
وزرع حقاًل من الذرة اأمام كوخه بعد اأن عرث على بذارها يف اأطراف الغابة.

بعـــد عدة �شنـــوات �شاهد روبن�شون اآثار اأقدام ب�شريـــة على رمال ال�شاطئ، ويف 
اأحد الأيام راأى جمجمة وعظامًا عليها بع�ض اللحم قرب ال�شاطئ،  مما جعله يظن 
اأن معه يف اجلزيرة اآكلي حلوم الب�شر، فزاد ذلك من قلقه وحذره.ا�شتمر تكرار هذه 
امل�شاهـــدات ل�شنوات ن حتـــى اإذا راأى روبن�شون جماعة من اآكلي اللحوم معهم بع�ض 
الأ�شـــرى يعدونهم لالأكل قـــرر م�شاعدتهم، فهجم على املتوح�شـــني ب�شالحه فهربوا 
منـــه ثم اأطلق �شراح الأ�شرى ن ولكن اأحد ال�شرى حلـــق بروبن�شون، واأ�شر اأن يكون 
بحمايتـــه فقبـــل روبن�شون واأخذه معه.�شمـــى روبن�شون رفيقه ) فرايـــدي ( لأنه عرث 
عليـــه يـــوم اجلمعة، وذات يوم جاء فرايدي اإىل روبن�شـــون راك�شًا وهو يقول : �شيدي 
هناك قـــارب عند ال�شاطئ.فاأخذ روبن�شون �شالحه واأ�شرع اإىل ال�شاطئ فراأى قاربًا 
و�شفينـــة را�شيـــة على م�شافـــة بعيدة.عندما و�شـــل روبن�شون اإىل القـــارب راأى اأربعة 
رجـــال مقيدين باحلبـــال، ف�شاألهم روبن�شون : من اأنتم؟ ومـــن فعل بكم هذا ؟ فقال 
اأحدهـــم ك اأنا قبطـــان ال�شفينة، هوؤلء م�شاعديَّ قد مترد علـــي البحارة فاأخرجونا 
مـــن ال�شفينة اأرجـــوك �شاعدنا.قال روبن�شـــون : ح�شنًا، ميكننـــي م�شاعدتكم �شرط 
اأن تاأخـــذوين وفرايـــدي اإىل اإنكلرتا.فوافـــق القبطان على الفور، ففـــك وثاق الأربعة 
و�شلحهـــم بال�شيوف والرماح، ثم انطلق معهم يف القـــارب مع فرايدي اإىل ال�شفينة، 
حيـــث اندلع �شـــدام عنيف بينهم وبـــني البحـــارة املتمردين ا�شتطـــاع ال�شتة هزمية 
املتمرديـــن ومتكن روبن�شون ب�شالحه النـــاري اأن يح�شم ال�شدام ويلقي القب�ض على 

من حر�ض على التمرد.ثم و�شلوا اإىل اإنكلرتا.

تاأثري هذه الق�شة على لغة الطفل :
جـــاء يف الق�شـــة لفظـــة ) مل ي�شغ( فعلهـــا اأ�شغى، ي�شغي. وهي مـــن الألفاظ 
النبيلـــة يف اللغة العربية، لأنها لفظة قراآنية، جاءت يف القراآن الكرمي يف قوله تعاىل 
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ولفظة ) مغامرة ( وهي من الكلمات التي تغري النا�شئة، يف التجوال، والبحث 
عـــن التفوق، واكت�شـــاف املجهول.وكلمة ) قر�شان ( تعني ل�ـــض البحر خا�شة، وهي 
رافـــد من روافد الغنى اللغـــوي البحري لدى قارئ الق�شـــة النا�شئ. وعبارة ) �شنع 
روبن�شـــون مـــن اأخ�شاب اجلزيـــرة طوفًا ( الطـــوف، هو ما يطفو علـــى وجه املاء من 
اأج�شـــام، فيمكن للقـــارئ اأن يتخيل �شكل الطوف الذي قراأ عنـــه، ورمبا ياأخذ خياله 
يف ت�شكيله على وجه من الوجوه ير�شي ذوق املتخيل.ثم جند ) اآكلة حلوم الب�شر (. 
من املرجح اأن القارئ يف هذه ال�شن، اأن يكون �شمع عن اآكلة حلوم الب�شر، ورمبا ظن 
ان هـــذا �شيء خيايل، ولكنه ملا يقراأ اأنهم اأنا�ض حقيقيون، فرمبا يعجب من حالهم، 
ويقوم يف ذهنه ال�شوؤال عنهم وعن اأحوالهم، واأنهم اإذا جاعوا هل ياأكلون بع�شهم ؟ 
ثـــم ياأخذ خياله بت�شور اأ�شكالهم وهيئاتهم... �شيء مرعب.فهذه الق�شة. ففي هذه 

الق�شة تراء لغوي، للغة القارئ العربي يف �شفوفه العليا.

)اأنبياء اهلل( لالأطفال)1(  يف يوم بعيد بعيد، اأراد اهلل �شبحانه وتعاىل اأن يخلق 
الكـــون،اأراد اأن يخلق الأر�ـــض وال�شم�ض والنجوم. وان�شرفـــت م�شيئة اهلل تعاىل اإىل 
خلق اآدم قال اهلل تعاىل للمالئكة ـ اإين جاعل يف الأر�ض خليفة ـ،اأ�شدر اهلل �شبحانه 
وتعـــاىل اأمـــره  للمالئكة فقال اإنه �شيخلـــق ب�شرًا من طني، فاإذا �شـــواه ونفخ فيه من 
روحـــه فيجب علـــى املالئكة اأن ت�شجد لـــه �شجود تكرمي ل �شجود عبـــادة،لأن �شجود 
العبـــادة هلل وحده.وحتـــرك ج�شد اآدم ودبـــت فيه احلياة، �شار اإن�شانـــًا يتنف�ض، فتح 
عينيـــه اآدم فـــراأى املالئكة كلهم �شاجدين ما عدا واحدًا يقف هناك. مل يكن اآدم قد 
عـــرف اأي نوع من املخلوقات هذا الـــذي مل ي�شجد له، مل يكن يعرف ا�شمه، كان اآدم 
يتابـــع ما يحدث حوله ويح�ض باحلـــب والرهبة والده�شة ؛ حب عميق هلل الذي خلقه 
وكرمـــه واأ�شجد له املالئكة. ورهبة من غ�شـــب اخلالق حني طرد اإبلي�ض من رحمته. 

)1(  اأحمد بهجت. ن�شر املختار الإ�شالمي للن�شر والتوزيع. م�شر  �شنة) ل يوجد( 
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وده�شتـــه من هذا املخلوق الذي يكرهه ويت�شور اأنـــه اأف�شل منه، ويتمنى له ال�شرر.
ومنـــذ اللحظـــات الأوىل، اأدرك اآدم اأن اإبلي�ـــض عدوه، واأنه رمـــز ال�شر،كما اأدرك اأن 
املالئكة هم رمز اخلري. علم اهلل �شبحانه وتعاىل اآدم اأن ي�شمي الأ�شياء، اأعطاه �شر 
القـــدرة على اأن يرمز لالأ�شيـــاء باأ�شماء  هذه ع�شفورة، وهـــذا جنم، وهذه �شجرة، 
وهـــذا جبل، اإىل اآخر هذه الأ�شماء.والأ�شماء هنـــا هي العلم، هي املعرفة. وهذه هي 
الغايـــة من خلـــق اآدم وهي ال�شبب يف تكرميه.ونظر املالئكـــة فيما عر�ض اهلل عليهم 
من اأ�شماء، بعد اأن علمها اآدم، فلم يعرفوا اأ�شماءه.واعرتفوا هلل بعجزهم عن ت�شمية 

الأ�شياء.

وكان اآدم يح�ض بالوحدة ، ونام يومًا فلما ا�شتيقظ وجد عند راأ�شه امراأة حتدق 
يف وجهه بعينني جميلتني ورحيمتني.�شاألته املالئكة عن ا�شمها. قال اإن ا�شمها حواء.
�شاألوه : ملاذا �شميتها حواء يا اآدم؟ قال اآدم : لأنها خلقت مني، واأنا اإن�شان حي. واأمر 
اهلل اآدم اأن ي�شكن هو وزوجته اجلنة، وهناك عا�شا اأجمل اأيام عرفاها يف حياتهما.

تاأثري هذه الق�شة على لغة الطفل :
لغـــة هذه الق�شة م�شيئـــة م�شرقة، بينة الف�شاحة، ي�شتطيـــع الطفل اأن يتمثلها 
ب�شـــوق و�شغـــف، األفاظها حتمـــل �شحنة يف طياتهـــا، �شحنة من اجلمـــال يف التعبري، 
و�شحنـــة من ال�شياء والتنوير، تعلم الطفل اأدب احلديث باأ�شلوب غري مبا�شر ) اأراد 
اهلل �شبحانه وتعاىل ( ) وان�شرفت م�شيئة اهلل تعاىل ( ) اأ�شدر اهلل �شبحانه وتعاىل 
اأمـــره(. األفـــاظ الق�شة تدل على ) �شفافية ( الكلمة، التـــي ت�شتعملها الق�شة، وكاأن 
م�شباحـــًا بداخلها ي�شيء. كما تدل على )خريية( الكلمة.اأن العبد اإذا ذكر معبوده 
فيح�شن به األ يذكره كباقي الأ�شماء من الب�شر، بل ل بد له من اأن يذكره بالإجالل. 

فاألفاظ هذا الن�ض بالن�شبة لألفاظ كثري من الق�ش�ض، كاجلواهر بني احل�شى.

 مـــن عبارات الق�شة تكرار لفظة ) بعيد ( للدللة على البعد املوغل يف القدم.
يف ال�شتعمال  املعروف هو لفظة ) جدًا ( ولكن ال�شلوب هنا خرج عن املاألوف. وهذا 
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له دللته الإبداعية يف و�شف اليوم غري العادي، وهو يوم خلق اآدم عليه ال�شالم، فال 
بد اإذًا اأن يكون التعبري غري عادي اأي�شًا.ويبدو اأن كاتب الق�شة كان اإح�شا�شه متميزًا 
مبعانيهـــا، لذلك جاء اأ�شوبه فيها متميزًا يغاير كل من كتب عنها، فما اأكرث من كتب 
يف ق�ش�ـــض القـــراآن الكرمي، قدميًا وحديثًا،  ورمبا مل تـــر مثل هذا الأ�شلوب يف هذه 
الق�شة.ونختـــم حديثنا عن تاأثري هذه الق�شة يف لغة القارئ، اأنه عرف اأن ا�شم اأمه 

حواء، لأنها خلقت من �شيء حي.
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المبحث الثالث

الق�شة يف ال�شفوف العليا

     ومـــن بلـــغ املرحلـــة الثانوية غـــدا واعيًا مطلعـــًا على كتب الـــرتاث، اأو هكذا 
املفرو�ـــض فيه اأن يكـــون، ويف هذه احلال يطلع على ق�ش�ض �شهرية يف الأدب العربي 

منها ق�ش�ض كليلة ودمنة.اأختار منها ق�شة :

احلمامة والثعلب ومالك احلزين)1):  زعموا اأن حمامة كانت تفرخ يف راأ�ض نخلة 
طويلـــة، فـــاإذا فق�شت وكرب الفراخ جاءهـــا ثعلب فيقف يف اأ�شـــل النخلة وي�شيح بها 
ويهددهـــا باأن يرقـــى اإليها اأو تلقي اإليه فراخها فتلقيها اإليـــه، وذات يوم، جاء مالك 
احلزيـــن فوقف علـــى النخلة  فلما راأى احلمامة كئيبة حزينـــة �شديدة الهم وعندها 
فرخـــان، قـــال لها يا حمامة ما يل اأراك كا�شفة البـــال ؟ �شيئة احلال ؟ فقالت له: يا 
مالـــك احلزين اإن ثعلبًا دهيت به، كلما كان يل فرخان جاءين يتهددين فاأطرح اإليه 
.قـــال لها مالك احلزين : اإذا اأتـــاك فقويل له ل األقي اإليك فرخي، فارق اإيل،  فرخيَّ
فـــاإذا فعلت ذلك واأكلت فرخي طرت عنك وجنوت بنف�شي.ثم طار فوقع على �شاطئ 
نهر، فاأقبـــل الثعلب فوقف حتت النخلة ثم �شاح، فاأجابته احلمامة مبا علمها مالك 
احلزين، فقال لها: اأخربيني من علمك هذا ؟ قالت : علمني مالك احلزين، فتوجه 
الثعلـــب حتى اأتى مالكًا احلزين على �شاطئ النهر. فقال له الثعلب يا مالك احلزين 
اإذا اأتتـــك الريح عن ميينـــك فاأين جتعل راأ�شك ؟قال : عـــن �شمايل.قال : فاإن اأتتك 
عن �شمالك اأين جتعل راأ�شك ؟ قال : اأجعله عن مييني، قال : اإذا اأتتك الريح من كل 
مكان اأين جتعل راأ�شك ؟ قال : اأجعله حتت جناحي، قال :فاأرين كيف ت�شنع، فاأدخل 

الطائر راأ�شه حتت جناحه فوثب عليه الثعلب فدق عنقه فقتله واأكله.

)1(  عبد اهلل بن املقفع. كليلة ودمنة. ن�شر دار الكتاب العربي. بريوت. �ض229 
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تاأثري هذه الق�شة لغة ال�شفوف العليا واملراهقة :
   هنا يتعلم النا�شئ بفظة ) زعموا( لتدل على اأن اخلرب متخيل، فبهذا يكت�شف 
لفظـــة جديدة ت�شاف اإىل قامو�شه اللغوي، مل تكن من �شابق قد مرت عليه فيما قراأ 
مـــن ق�ش�ض. وهـــذه املرتادفات :ما يل اأراك كا�شفة البال، �شيئة احلال ؟ من الرثاء 
اللغـــوي مبكان، ولفظة )دق( بهـــذا ال�شياق لها معنى غري ما مر بالنا�شئ من معاين 
هـــذه الكلمة،فهذا الرتكيب ) دق عنقه( مبعنى : قتله.وهذا من الرتاكيب اجلديدة، 

وبيانها ف�شيح بليغ.

ق�شة : الورد له �شوك )1( عاد زاهر من املدر�شة، ف�شلم على اأمه واأبيه، ثم قبل 
راأ�شيهمـــا فدعوا له بكل خري،وبعـــد اأن ارتاح قلياًل جل�ض اإىل طاولته وفتح كتبه وقال 
:�شاأقطـــف بع�ض الأزهار واأ�شعهـــا يف كاأ�ض على طاولتي.خرج زاهر اإىل حديقة داره 
وقـــال : اأنت اأيتها الزنبقة اجلميلة، واأنت التي بجوارها، ثالث زنابق تكفي. اهلل ! ما 
هـــذه الوردة! تعايل اإيل.�شمـــع زاهر �شوتًا يقول :يا زاهـــر ل تقرتب مني. قال زاهر 
من الذي يناديني ؟ وملاذا ل اأقرتب منك اأيتها الوردة اجلميلة؟ اأما ترين الزنابق يف 
يـــدي؟ اقرتب زاهر مـــن الوردة، فهياأت �شوكة من �شوكاتها القوية، وملا مد زاهر يده 
ليقطف الوردة، غر�شت �شوكتها يف اإ�شبع زاهر ف�شاح، وملا �شمع اأبوه ال�شوت اأ�شرع 
اإليـــه، اإذ به يرى الدم ي�شيل مـــن اإ�شبع ولده، والزنابق ملقاة علـــى الأر�ض، والوردة 
احلمـــراء �شاخمـــة براأ�شها  هز اأبو زاهر راأ�شه وقـــال : لو كان للزنبق �شوك يدافع به 

عن نف�شه، ملا ا�شتطعت يا ولدي اأن تقطف زنبقة واحدة منها.

تاأثري هذه الق�شة يف لغة هذه املرحلة :
     األفاظ هذه الق�شة توحي بالهدوء والطمئنان، مبا تن�شره من اإيحاءات الأمان. 
وال�شـــالم ا�شم من اأ�شماء اهلل تعاىل. كلمة زنبقة، وزنابق، رمبا كانت خمن الألفاظ 

)1(  د. اأحمد اخلاين. الورد له �شوك. ن�شر دار الوراق. مرتجمة للغة الإجنليزية. الريا�ض ط1  
1428هـ ون�شرت يف جملة اجلندي امل�شلم 1405هـ 
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اجلديدة على القـــارئ، فهو يعرف الزهر، والورد، اأما الزنبق، فرمبا مل ي�شمع بهذه 
الكلمـــة قباًل. وعبـــارة  ) دعوا له ( تدل على احلميمية بني اأفـــراد الأ�شرة الواحدة. 
فهذه الألفاظ والعبارات، ترثي لغة النا�شئة يف هذه املرحلة بثقافة ممتازة ذات قيمة 
�شعوريـــة وتعبريية يف اآن معـــًا اأما الزنابق فهي من اأ�شماء الزهـــر ذي اللون الأبي�ض 
والزهـــر الأ�شفـــر، والوردة احلمراء، ففـــي الق�شة التلوين اللفظـــي، يلون الروؤى يف 
خميلة القارئ، فتزيده �شفافية يف التفكري والتعبري.هذا عدا عن ال�شوكة واإيحاءاتها 
البنـــاءة يف مواقـــف النا�شئ يف احلياة، فال�شوكة ذات قيمـــة تعبريية متفردة، �شوف 
يطلـــع النا�شـــئ على مدلولتها م�شتقباًل ؛ اأنها تعني ال�شـــالح الذي يرفعه اجلي�ض يف 
وجه من يعتدي على وطنه. لفظة ) ال�شوكة ( يف هذه الق�شة تدل على �شالح النبات 
ليدافع به عن نف�شه، و�شتدخل هذه اللفظة قامو�ض القارئ النا�شئ، وتختزن يف عقله 
الباطـــن، لتربز هـــذه اللفظة جمددًا مبعان اأخـــرى يف تعبريه.اللفظة هي هي، ولكن 
مـــع الفارق يف ال�شتعمال والدللة.وهكذا فاإن هذه الق�شة ترثي لغة القارئ النا�شئ 

ومتده باألفاظ بعيدة الغور يف معانيها م�شتقباًل.

ق�ش��ة : بنتـــه ال�شغـــرية )1(  قال ال�شيـــخ : كنت يف �شدر اأيامـــي �شرطيًا، وكنت 
قا�شيـــًا كاأن يف اأ�شالعـــي جندلـــة ل قلبًا، ثم تزوجت فولدت جاريتـــي يل بنتًا، كانت 
الُبنية بدء حياة يف بيتي، وبدء حياة يف نف�شي، فرزقت روحي منها اأطهر �شداقة يف 
�شديق ، ولكن حب ابنتي جعلني اأكره اخلمر كرهًا �شديدًا.فلما مت لها �شنتان ماتت.
فرجعـــت بجهلي اإىل �شر مما كنت فيـــه، وكانت اأحزاين اأفراح ال�شيطان، فلما كانت 
ليلـــة الن�شف من �شعبان كانت ليلة جمعـــة، فبت كامليت مما ثملت، وقذفتني اأحالم 
اإىل اأحالم،ثـــم راأيت القيامة واحل�شر، و�شمعت خلفي زفريًا كفحيح الأفعى، فالتفت 
فاإذا اأنا بتنني عظيم يريد اأن يلتقمني، فمررت بني يديه هاربًا فزعًا، فاإذا اأنا ب�شيخ 

)1(  م�شطفى �شادق الرافعي. وحي القلم. ن�شر دار الكتاب العربي. بريوت �شنة )ل يوجد( ج1 
�ض229 
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هـــرم يكاد ميوت �شعفًا، فقلت: اأجرين واأغثنـــي  فقال : اأنا �شعيف كما ترى، فوليت 
هاربًا، وقـــرب التنني مني، فنظرت، فاإذا جبل كالدار العظيمة، له كوى فاإذا بابنتي 
التـــي ماتـــت قد اأ�شرفت علي، ثم مـــدت اإيل �شمالها فتعلقت بهـــا، ومدت ميينها اإىل 
التنـــني، فـــوىل هاربًا، فقلت :يا بنيتـــي اأخربيني عن هذا التنني الـــذي اأراد هالكي، 
قالت :يا اأبت ذاك عملك اخلبيث.قلت : فذلك ال�شيخ ال�شعيف ؟ قالت :ذاك عملك 

ال�شالح. فانتبهت من نومي فزعًا ف�شححت النية على التوبة.

تاأثري هذه الق�شة يف لغة ال�شفوف العليا :
هـــذه الق�شة، مدر�شة لغويـــة نبداأ مع الن�ـــض : )كاأن يف اأ�شالعي جندلة(. مل 
يجـــد القارئ يف اأي ن�ض ق�ش�شي فيما قـــراأت، من ا�شتعمل لفظة ) اجلندلة ( غري 
الرافعي.وهذا التعبري ) كانت البنية بدء حياة يف بيتي، وبدء حياة يف نف�شي(. وهذا 
الرتكيـــب ) فرزقت روحي منها اأطهر �شداقـــة يف �شديق (.وهذا الرتكيب ) وكانت 
اأحـــزاين اأفـــراح ال�شيطان(.وهذا الرتكيب ) �شول يل ال�شيطـــان اأن اأ�شكر �شكرة ما 
مثلهـــا ( اأي : ما مثلها �شكرة، وهـــذا الرتكيب �شين�شرف يف قلم القارئ من ال�شرية 
اإىل اخلريية، كاأن يقول : لقد �شليت يف احلرم املكي عند الكعبة يف احلجر �شالة ما 
مثلها.اأي : �شالة خا�شعة ما مثلها �شالة �شليتها من قبل. وهذا الرتكيب ) وقذفتني 
اأحـــالم اإىل اأحالم (.وهـــذا الرتكيب ) تنني عظيم يريـــد اأن يلتقمني( اأي: يبتلعني 
لقمـــة واحدة.وهذا الرتادف من الغنى اللغوي :اأجرين واأغثني.ولفظة ) كوى( جمع 
كـــوة، وهذا من نادر ال�شتعمـــال للفظة )نافذة (.العمل ال�شيئ �شـــار تنينًا، والعمل 

ال�شالح حتول اإىل �شيخ هرم.

فهـــذا الق�شة تعد معلمًا من معامل الرثوة اللغويـــة الف�شيحة البليغة الرثة، بل 
تعـــد منجمًا من الـــرثاء اللغوي يف لغة القارئ العربـــي، ول �شيما من كان يف املرحلة 

الثانوية من طالب ال�شفوف العليا واملراهقة.
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عاقبـــة احل�شـــد )1(  يحكـــى اأن اأخوين �شقيقـــني، ورثا عن اأبيهما مـــاًل عظيمًا، 
كان اأكربهما،وا�شمـــه ) كا�شـــد( �شفيهًا بـــدد اأمواله، واأما عابد اأخـــوه الأ�شغر فقد 
كان عاقـــاًل ر�شيدًا �شاحـــب خلق ودين،ل ينفـــق اأمواله اإل فيمـــا ير�شي اهلل تعاىل.
وكان يعمل بالتجارة فنمى اهلل اأمواله.�شمع كا�شد اأن اأخاه يريد اأن ي�شافر يف جتارة 
كبرية و�شوف ياأخذ معه كل اأمواله ليتاجر بها، فذهب اإليه واأخذ يتباكى اأمامه وقال 
: جئتـــك تائبـــًا، فقـــرر عابـــد اأن ياأخذ اأخاه معـــه يف �شفره ليك�شب معـــه ماًل حالًل، 

فا�شتاأجر رجاًل يدله على الطريق وحمل على البغال اأحماله واأمواله. 

   قال كا�شد لأخيه :تعبت الدواب، فالأف�شل اأن ننزل ههنا، فنزلوا عن دوابهم 
وقـــال كا�شـــد لأخيه : اجل�ض هنا يـــا اأخي فاأنت متعب، و�شاأذهب اأنـــا والدليل لن�شقي 
الدواب. وبعد فرتة جاء اأخوه وحده قال عابد واأين الرجل؟ فاأخرج حباًل وجعل ي�شد 
وثاقه به، وقال: لقد قتلت الرجل و�شاأقتلك واآخذ املال كله.فجعل عابد يقاوم احلبل 
حتـــى اأخرج يده منه، فاأخرج كا�شـــد �شكينًا وهم بقتل اأخيه، فجاء ثعبان والتف على 
ج�شـــد كا�شد و�شار يلدغه ويفرغ ال�شم يف ج�شده، ثم تركه وعاد من حيث اأتى.مرت 
قافلة فاأخربهم عابد بالق�شة، فتعجبوا من ح�شد اأخيه له.ورافقهم عابد اإىل حيث 

يريد.

تاأثري هذه الق�شة يف لغة ال�شفوف العليا :  
يبدو اأن هذه الق�شة جاءت تعليمية، فيها بع�ض ما ي�شتفيد منه القارئ،لي�شيفه 
اإىل قامو�شـــه اللغـــوي، كلفظة )يتباكـــى ( ومعناها : تكلف البـــكاء، وهي لفظة رمبا 
كانـــت جديـــدة على لغـــة النا�شئ. ولفظة) هـــمَّ ( وذلك يف قوله ) هـــم بقتل اأخيه( 
فلفظة الهم تعني :) اإرادة ال�شيء( )2(، ولكن هذه الق�شة ل ترتقي اإىل الرثاء اللغوي 
كالذي مرت �شابقًا للرافعي، والطالب يف هذه املرحلة يقراأ كل ما و�شل اإىل يده، ثم 

)1(  اإعداد وحدة ثقافة الطفل بدار الوطن ن�شر دار الوطن الريا�ض �شنة )ل يوجد( 
)2(  حممد بن اأبي بكر الرازي. خمتار ال�شحاح. ن�شر دار الإميان. دم�شق بريوت 
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يقوم بعد ذلك بانتخاب الأف�شل.

ق�ش��ة ال�شياد وال�شبكة)1):   يحكـــى اأن رجاًل ا�شمه اأبو الن�شر ال�شياد، كان يف 
�شنـــك من العي�ض، وفقر �شديـــد، فخرج ذات يوم طالبًا الـــرزق، فاأعياه ذلك، حتى 
�شاقت به ال�شبل، فمر ب�شيخ ف�شكا اإليه حاله، فاأم�شك ال�شيخ بيده واأخذه اإىل البحر، 
فلما و�شال اإىل ال�شاطئ، تو�شاأ ال�شيخ و�شلى ركعتني، و�شلى ال�شياد معه، ثم تقدم 
ال�شيـــخ وقـــال : ب�شم اهلل، ثـــم رمى ال�شبكة، فخرجـــت له �شمكة عظيمـــة، فاأعطاها 
لل�شياد وقال له : خذها واذهب اإىل ال�شوق فبعها وا�شرت لأهلك طعامًا وك�شاء. ففرح 
ال�شيـــاد فرحًا �شديدًا، وذهـــب اإىل ال�شوق فباع ال�شمكة وا�شـــرتى فطريتني. وبينما 
هـــو يف طريقـــه، اإذا بامراأة حتمل بني يديها طفاًل �شغـــريًا، وقد بلغ بها اجلوع مبلغًا 
عظيمًا، ونظرت هي وطفلها اإىل الفطريتني، فقال ال�شياد يف نف�شه : لقد بلغ اجلوع 
مـــن هذيـــن، مثل ما بلـــغ من زوجتي وولـــدي، فلمن اأعطي الفطريتـــني ؟ ومل يتحمل 
منظر الدموع تنهمر من عيني ال�شغري واأمه، فاأعطاهما الفطريتني واح�شبهما عند 

اهلل تعاىل، فتهلل وجه املراأة و�شبيها بالب�شر والفرح، ودعت له �شرًا وجهرًا. 

  اأكمل ال�شياد �شريه اإىل بيته، وهو يحمل همه، ول يدري كيف يدخل على اأهله 
بغري طعام، وبينما هو على هذه احلال، اإذا به ي�شمع رجاًل ينادي : األ من يدلني على 
اأبـــي ن�شـــر ال�شياد ؟ فدله النا�ض عليه، فقال الرجل لـــه: اإن اأباك قد اأقر�شني ماًل 
منذ ع�شرين �شنة، ثم مات، خذ يا بني ثالثني األف درهم مال اأبيك. فقال اأبو ن�شر 
: وحتولـــت اإىل اأغنى النا�ض، و�شارت عندي بيوت وجتـــارة، و�شرت اأت�شدق بالألف 

درهم يف املرة الواحدة.

   تاأثري هذه الق�شة يف لغة ال�شفوف العليا :
     تقول الق�شة: )كان يف �شنك من العي�ض، وفقر �شديد (.فمن معاين ال�شنك 

)1(  د. اأحمـــد �شامل بادويالن . ن�شر دار طويـــق للن�شر والتوزيع. الريا�ض ط1  1428هـ 2007م 
�ض63 و 64. 
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) ال�شيق وال�شدة يف كل �شيء (34.فقد اأتى القا�ض  مبرتادف يف املعنى بني، ال�شنك 
والفقر.وهـــذا من الغنى اللغوي، الذي يكت�شبـــه قارئ الق�شة. وكذلك الفقر، و�شفه 
بال�شدة لتقوية املعنى، وهذا ما يزيد ر�شيده يف قامو�شه اللغوي. ويف قوله ) فخرجت 
لـــه �شمكة عظيمة( وهنا و�شف الغام�ض اأو املبهـــم لتو�شيحه، فلو قال : فخرجت له 
�شمكة، لدل على املعنى، ولكنه اأ�شاف ال�شفة اإىل املو�شوف لبيان حاله، وقوله ) فرح 
ال�شيـــاد فرحًا عظيمًا ( و�شف الفرح بالعظمة لتقوية املعنى.وكذلك لفظة ) تهلل( 
معناهـــا : تـــالألأ.) بالب�شر والفرح( لفظتان مرتادفتـــان(. )ودعت له  �شرًا وجهرًا(  
ا�شتعمل القا�ض الأ�شداد، ي�شمى يف علم البالغة ) الطباق(. وا�شتعمل القا�ض ) األ 
من يدلني ( اأداة التنبيه يف مفتتح كالم الرجل الذي ي�شاأل عن ال�شياد، وكان يكفي 
اأن ينـــادي : مـــن يدلني على الرجل؟، ولكن جـــاءت اأداة ال�شتفتـــاح لتنبيه ال�شامع، 
وهذه اإ�شافة اإىل اأ�شلوب البيان لدى القارئ النا�شئ.. اإن هذه الق�شة كنز  يرثي لغة 

العربي، القارئ النا�شئ.
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المبحث الرابع

اأثر الق�شة يف لغة الطفل

اأ � اأثر الق�شة يف لغة الطفل ال�شفهية :
عندمـــا يبـــداأ الطفل تعلم الق�شة، يف الطفولة املبكـــرة، فيما قبل تعلم القراءة 
والكتابـــة، �شواء قرئت لـــه، يف الرو�شة اأم التمهيدي، اأو قراأهـــا مب�شاعدة املعلمة اأم 
اأمـــه، فاإن اآليـــة النطق لديه، ت�شبح اأقـــدر على �شالمة البيان، مـــن الطفل الذي مل 
يتلـــق هـــذه الرعاية يف قـــراءة الق�شة، وكذلك تكـــون املفردات اأقـــرب اإىل ذهنه يف 
ال�شتعمال و�شياغة اجلمل وال�شرت�شال ملدة اأطول، من طفل نظري مل يقراأ له اأحد. 
وهـــذه الق�ش�ض التـــي تنا�شب مرحلته العمرية والعقليـــة، جتنبه ال�شطدام باألفاظ 
�شعبـــة النطق كالألفـــاظ التي فيها حروف لثوية، ول �شيمـــا حرف الظاء،كما جتنبه 
كثـــرية احلـــروف املعقدة كلفظـــة القنفذ، وحينما يكـــرب الطفل وينتقـــل اإىل مرحلة 
القـــراءة والكتابة يف املدر�شة البتدائية يف ال�شفـــوف الأوىل، تبداأ الق�شة عطاءها 
األفاظًا فيه الدخول اإىل عامل اأرقى لفظًا، واأكرث تنوعًا، فما كان لفظه �شعبًا بالأم�ض، 
ي�شبح اليوم �شهاًل. ويف املرحلة املتو�شطة، ي�شبح عمر الطفل العقلي يف هذه املرحلة 
الإعداديـــة، اأكرب من عمره الزمني، وذلـــك لكرثة املخزون من املفردات يف قامو�شه 
اللغوي، وكرثة املران على نطقها جتعله اأرقى من اأترابه الذين مل يقروؤوا مثل ما قراأ 

من الق�ش�ض.

ويف املرحلـــة الثانوية، ي�شبح الطالـــب يف �شفوفه العليا، خطيبـــًا مفوهًا، وهل 
ينبغ اخلطباء اإل بوفرة القراءة واملران والتدريب على خطب يختار األفاظها اختيارًا 
واعيـــًا، ويتـــدرب على اأدائهـــا تدريبًا دائبًا،حتـــى ي�شل�ض قياد الألفـــاظ، وتنثال عليه 
انثيـــاًل كخاطرة �شعريـــة هدرت يف نف�ض �شاحبها، فاألهمته مـــن البيان ما خرج عن 
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الإعداد اإىل الإلهام.لذلك فاإن قراءة الق�ش�ض للطفل يف املرحلة املبكرة من حياته 
�شرورية، لأنها ت�شكل الأ�شا�ض البياين يف لغته م�شتقباًل.وتفتح اأمامه اأبواب التفكري 

والتعبري ب�شكل �شليم.اإ�شافة اإىل الرثاء اللغوي.

ب � اأثر الق�شة على لغة الطفل الكتابية :
    ويبـــداأ اأثـــر الق�شـــة يف اللغـــة الكتابيـــة، منذ بدايـــات تعلم الطفـــل الكتابة،  
يظهـــر هذا الغنى اللغوي ن�شبيًا يف كتابات الطفل  منـــذ ال�شنوات الأوىل يف املدر�شة 
البتدائيـــة،يف اأ�شلـــوب التعبـــري خا�شة؛ اإذ ي�شبح قلـــب الطفل قالبـــًا لالألفاظ التي 
اكت�شبها من قراءة الق�شة،حيث تِرد األفاظ معينة من الق�شة التي قراأها، وتن�شاب 
اإىل ذهن الطفل وجتري يف �شيالته النف�شية والعقلية،  وت�شكن يف عقله الباطن فيما 
حتـــت عتبـــة ال�شعور، منتظرة الفر�شـــة املنا�شبة لتعرب عن نف�شهـــا، فتظهر يف كتابة 
الطفل الإن�شائية ؛ يف التعبري وال�شرح ، فهما ي�شكالن امليدان احليوي لتلك املخزونات 
الإبداعية. ومع ا�شتمرار الطفل لقراءة الق�شة يف املرحلة العمرية املتو�شطة، ترتقي 
لغـــة الكتابة لديه، كمًا ونوعًا، لقد فهم الطفل يف املرحلة البتدائية من خالل قراءة  
الق�شـــة، اأن )الإن�شاء ( هـــو التعبري عما يح�شه الإن�شان، لذلـــك يغو�ض يف م�شاعره 
حينما يريد اأن يعرب عن م�شاهداته، ولنت�شور اأن اثنني دخال حديقة وطلب املعلم اأن 
يعـــرب كل منهما عن زيارته لهذه احلديقة، فمن مل يقراأ الق�ش�ض يكتفي باأن ي�شف 
العـــامل اخلارجي، كاأن يقول مثاًل : حديقة جميلة، فيها الأ�شجار النا�شرة، والأزهار 
الفواحـــة، والبالبل املغردة..وهـــذا لي�ض له اأي قيمة فنية،بينمـــا جند قارئ الق�شة 
يقول : كنت مهمومًا ف�شعرت بال�شرور، لقد زالت كاآبتي، وملا دخلت احلديقة و�شلتني 
ر�شالة، جذبتني،وملا بحثت عن م�شدرها  بني الأوراق، اإذ بزهرة تتب�شم يل، والبلبل 
يرحـــب بي قائاًل: اأهاًل و�شهاًل، يدخل قارئ الق�شة اإىل ح�ض الطبيعة، فالكون كتاب 
مفتـــوح يقراأ فيـــه متناغمًا مع اإبداع اهلل فيما خلق.في�شبـــح يف م�شتقبل الأيام اأديبًا 

اأريبًا، وهل يولد الأديب اإل هكذا؟.
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اأمـــا يف املرحلة الثانوية، مرحلة ال�شفوف العليـــا، فاإن النا�شئ يف هذه املرحلة 
يكون قد ن�شج فكرًا، ون�شج معه الأ�شلوب الذي �شيعرب به،بعد اأن كان هذا الأ�شلوب، 
مييـــل نـــارة اإىل املنهج الأدبـــي اأو العلمـــي اأو الفل�شفي،يف هذه املرحلـــة،  يتكون لديه 
امل�شار الذي ي�شري به قلمه، فهذا يعرف باأ�شلوبه البياين وعنايته بالألفاظ الف�شيحة 
البليغة، تاأثرًا بالق�ش�ض التي اجته اإليها يف تكوين ذائقته الأدبية، فهذا قراأ لنجيب 
حمفوظ رواياته )مريامار، اأو ثالثيته( فتاأثر باأ�شلوبه وذلك ب�شبب الغنى اللغوي مت 
لـــه من خالل هذه القـــراءة، وذاك قراأ لغريه فتاأثر باأ�شلوبـــه يف ق�ش�شه. نعم يتاأثر 
القـــارئ  العربـــي بلغة الق�شة التـــي يقروؤها، اإنها ترثي خمزونـــه اللغوي ؛ مفردات، 

وجماًل، واأ�شاليب، مما يرفع اأ�شلوب النا�شئ البياين اإىل م�شتوى الإبداع. 
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الخاتمة

    تعرفنـــا يف هـــذه الأوراق، اإىل دور الق�شـــة يف منو اللغة لـــدى الطفل العربي 
منـــذ طفولتـــه املبكـــرة، وفيها الق�شـــة باأنواعها ؛ ق�شـــة قبل تعلم الطفـــل القراءة، 
وهـــي الق�شة امل�شورة، �شـــورة دون كالم، ويف هذا الدور يكـــون الطفل متلقيًا اللغة 
مـــن غريه، فتتحفز اأحا�شي�شـــه ل�شتيعاب ما يلقى على م�شامعـــه،) واهتمام الراوي 
بالكلمـــات نف�شها، عامـــل من عوامل جناحه، والراوي املمتـــاز ل بد اأن يكون متمكنًا 
مـــن لغة الق�شة، متحكمًا يف الكلمات فينطقها نطقـــًا �شليمًا، متميز النربات وا�شح 
الكلمـــات (40. ويجب األ ينظر الآبـــاء واملعلمون اإىل الطفل نظرتهـــم اإىل اأنف�شهم، 
ولكـــن ب�شـــورة م�شغـــرة، ل ن�شبـــه الرجـــل بال�شيـــارة الكبـــرية، والطفـــل بال�شيارة 
ال�شغـــرية، فللطفل عاملـــه امل�شتقل، يجب علينا نحـــن الكبار األ نقي�ـــض اأبناءنا على 
اأنف�شنـــا، فنحن خلقنا يف عامل غـــري عاملهم، ول �شيما يف مراحل الطفولة املبكرة  اأو 

حتى ما بعد هذه املرحلة،  

ويف الطـــور الثـــاين من اأطـــوار الطفولـــة، تكون الق�شـــة م�شورة مـــع قليل من 
الكلمـــات، يراهـــا الطفـــل مر�شومـــة، فيحـــاول اأن يكت�شـــب اللغة من خـــالل ال�شمع 
وامل�شاهدة، يف ال�شمع ميتد حرف الألف يف كلمة ) ال�شماء( فيفتح الطفل فمه وميد 
حرف الألف يف اأثناء نطقه. واأما حرف الواو، فاإن الطفل يزم �شفتيه يف اأثناء نطقه 
هـــذا احلرف، مثل كلمـــة ) يكون( فريبط الطفل بني �شكل احلـــرف وبني نطقه كما 
يفعل مدربه اأو املعلمة. واأما احلروف اللثوية، فلها معاملته اخلا�شة يف نطقها، حيث 
ي�شهـــل على الطفـــل اأن ينطق لفظة ) الذئب ( ب�شكلهـــا ال�شحيح، ومييل اإىل نطقها 
بلفظـــة )الزئب( يف اأوائـــل تعلمه، وهنا يتدخـــل العامل املوجه للطفـــل، وهو الأم اأو 
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املعلمة، لت�شحح نطق الطفل بالقدوة، فتنطقها اأمامه �شليمة، وتطلب اإىل الطفل اأن 
ي�شع ل�شانه بني اأ�شنانه، فيحاول مرات ومرات، ومع املران ي�شتقيم نطقه.

وحـــني يجتاز الطفل مرحلة التلقـــي يف الق�شة، ترتقي به مـــع املرحلة العمرية  
اإىل اأن تكـــرث كلمات الق�شة على ح�شاب ال�شـــورة فيها، حيث تكون اآلية النطق لدى 
الطفل قد اكت�شبت القـــوة يف اإخراج احلروف من خمارجها ال�شليمة، وعندها يكون 
الطفل قادرًا على اأن يقراأ مبفرده، دون م�شاعدة وذلك حينما يكون قد دخل املدر�شة 
واجتاز ال�شف الأول اأو الثاين، ويف هذا الدور تنمو لغته، ويتكون لديه معجم األفاظ، 
كمـــا قـــراأ زاد ر�شيده من املفردات التي  تخزنها ذاكرتـــه، وتردها اإليه  عند احتياج 
الطفل اإليها، يف در�ـــض التعبري مثاًل،في�شتطيع الطفل بهذا املخزون اللغوي  اأن يعرب 

عن الفكرة باألفاظ منا�شبة اأوًل، وفيها نوع من ال�شفافية ثانيًا.

واإن هـــذه الألفـــاظ التي اكت�شبهـــا الطفل، لت�شـــكل ر�شيده البيـــاين يف مواقف 
يطلـــب اإليه فيهـــا التعبري عن موقف معني، يف املدر�شة، يف طابـــور ال�شباح مثاًل، اأو 
يف يـــوم ال�شجـــرة، واأمثال هذه املنا�شبات التي تكرث فيهـــا الكلمات الطالبية، فيكون 
قارئ الق�شة م�شتعدًا لأن ي�شارك م�شاركة فعالة يف هذه املنا�شبات، مبا اكت�شبه من 
األفاظ وتراكيـــب واأ�شلوب طبع عليه يف اأثناء قراءته الق�ش�ض باأنواعها.وهكذا تنمو 
اللغـــة لدى الطفل كلما قـــراأ املزيد من الق�ش�ض.يف املرحلـــة البتدائي العليا تتكون 
لديـــه هواية قراءة الق�ش�ض فيكت�شب منها املزيـــد من املهارات اللغوية.ويف املرحلة 
املتو�شطـــة يرتقي مع الق�شة ومع ما متد لغته مـــن ثراء يف الألفاظ واجلمل واأ�شلوب 

ال�شياغة.ويف املرحلة الأخرية من الطفولة، 

يف ال�شفـــوف العليا تتلون الـــروؤى لديه، فياأتي باألفاظ �شفافة ملونة م�شورة، ل 
يكتفـــي بالألفاظ املعـــربة عن املعاين باأ�شاليب تقريرية، بـــل يلجاأ اإىل الت�شوير حني 
ا�شتعمالـــه الألفـــاظ، فمثـــاًل يف در�ض التعبري، طلـــب املعلم من الطـــالب اأن ي�شفوا 
حديقة.فالطالـــب الـــذي مل يقـــراأ الق�ش�ـــض يقـــول يف هـــذا التعبري مثـــاًل : دخلت 
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احلديقـــة وكانت خ�شراء زاهية، �شرت يف ممرها بني الأ�شجار، وال�شم�ض تلقي علي 
اأ�شعتها الذهبية والع�شفور يزقزق، والبلبل يغني...وما اإىل ذلك من هذه الأ�شاليب 
التقليدية.بينمـــا جند قـــارئ الق�شة يقول مثاًل : دخلت حديقـــة �شعرت اأن كل �شيء 
فيهـــا حـــي، الأزهار تتحـــادث فيما بينها، زهـــرة ت�شاأل زهرة ت�شاألهـــا عني :من هذا 
الزائـــر الغريـــب ؟ والع�شفور ينبـــه الع�شفورة قائاًل: لقد جاء هـــذا ال�شاب يزورنا، 
والبلبـــل يبكي.اأو يغني، ح�شب احلالة النف�شيـــة للطالب املعرب عن اأحا�شي�شه اإن هذه 

اللغة اجلميلة، هي اإحدى معطيات قارئ الق�شة، 

اأما الأ�شاليب الإبداعية ؛ فهي اإحدى معطيات قراءة الق�ش�ض، كهذا الأ�شلوب 
العجيب ) ال�شم�ض والكواكب نار، ولكنها على الدنيا نور. اأما وجهك يا حبيبي فنور، 
وكلنـــه على قلبي نـــار41. والقارئ يف هـــذه املرحلة العليا يـــرثي قامو�شه اللغوي من 
خالل قراءته الق�شة باملرتادفات من الألفاظ، وقد راأينا �شيئًا من ذلك يف بع�ض ما 
قـــدم من ق�ش�ض هنا وذلـــك يف معر�ض احلديث عن لغة الطفل يف مرحلته املبكرة، 
حيـــث حفظ لنا التاريخ هذا الن�شيد لهنـــد بنت عتبة ترق�ض ولدها معاوية وذلك يف 
قولهـــا : اإن ُبنـــي معرق كرمي ) �ض ( 7. هنا تـــرادف بني: معرق وبني : كرمي.وكذلك 
يف ق�شـــة الـــدب ال�شره، ورد هذا الرتادف. رودي �شره يحب الطعام.) �ض 12 ( ويف 
ق�شة: جميل يف ح�شرية اجلمال : ثم قام الذئب وقفز على اجلمل، كاأنه ال�شاروخ. 
�ض 13.ففي هذه العبارة ت�شبيه، يقوم يف ذهن الطفل ت�شوره، �شرعة متفوقة هائلة، 
ويف حركـــة ذهنيـــة يتداعى اأمامـــه ذلك امل�شهد ويت�شـــوره ذئبـــًا �شر�شًا...وهذا من 

الغنى اللغوي الت�شوري النا�شئ عن الت�شبيه. 

الته اللغوية كم هائل  ويف نهايـــة مرحلة الطالب يف �شفوفه العليا يتكون يف ح�شّ
مـــن الألفاظ الراقية، مما جتعـــل القارئ ذا ثقافة ممتازة، يعطي يف م�شتقبل الأيام 
اأف�شـــل ثمار الثقافة التي ت�شب يف رفع م�شتوى التفكري والتعبري يف بناء �شرح ثقافة 

وطنية تعيد جمد اللغة العربية اإىل مكان ال�شيادة بني لغات العامل.   
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التوصيات

     وا�شتثمارًا لهذا البحث، ميكن اأن تكون التو�شيات املتعلقة بهذا املو�شوع ما يلي :
اأن يعـــد معلم الأطفال الق�شة اإعـــدادًا خا�شًا، بحيث يلم اإملامًا تامًا، بعلم . 1

نف�ـــض الطفل من الناحية ال�شيكولوجيـــة، والبيولوجية، كي يح�شن التعامل 
مـــع الطفل يف اأداء مهمته، وهـــي تلقينه الق�شة وتدريبـــه عليها، منطوقة 
نطقـــًا �شليمًا، بعد اأن تعد اإعدادًا متقنًا، يف اختيـــار الألفاظ املنا�شبة لكل 
مرحلة عمرية من مراحل �شني الطفل، كاأن ينطق احلروف من خمارجها 
ال�شحيحـــة، ويختار الألفاظ البعيدة عن التعقيـــد،، واأن تكون يف مراحلة 
التعليم الأوىل من بيئة الطفل  ؛ مما ي�شمعه ويراه، اأي تكون ماألوفة لديه، 
غـــري غريبـــة عنه، وذلـــك لي�شهل متثله لهـــا، ويكون نطقه لهـــا متكنًا غري 
متكلف، لت�شبح هذه الألفاظ يف منطوق الطفل،كاأنها �شيغت مع املناغاة.

�شهولة وب�شاطة وحبًا لها ولأدائها.

اأن يعد الكتاب الذي يحتـــوي الق�شة اإعدادًا خا�شًا اأي�شًا، اأن يكون جذابًا  . 2
جميـــاًل وكينًا، فالورق يح�شن اأن يكون اأقرب اإىل املقوى، واأن يكون �شقياًل 
ذا األـــوان زاهيـــة جميلـــة، واأن يكون الغـــالف اأمل�ض، عليـــه ر�شمات حتبب 

مبحتواه.

اأن يكـــون املكان الذي يتم يف تعليم الطفل الق�شـــة منا�شبًا، ذا موا�شفات . 3
ت�شمـــح للطفل اأن يتعلم بارتياح ؛ كاأن تكـــون الإ�شاءة منا�شبة، وجو املكان 

�شحيًا، وهادئًا بعيدًا عن الإزعاج وال�شو�شاء.

يجـــب البعد عن الزجر والنهر والتاأنيب يف كل الأحوال، ول �شيما يف اأثناء . 4
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العمليـــة التعليمية الق�ش�شية، لأن ذلك ي�شد عليه اأبواب الذهن ومنافذه، 
ويحكم اإعالقها، ورمبا ي�شبب ذلك له عدة نف�شية.

يجـــب ت�شجيع الطفل دائمًا، ول �شيما يف تعليمه الق�شة، وهذا الت�شجيع له . 5
�شور �شتى ؛ يكون اأول ما يكون بالبت�شامة امل�شرقة،ل املتكلفة، ثم الت�شجيع 
بالكلمـــة  الطيبـــة، ثم بامل�شافحـــة، واأنواع الت�شجيـــع ل يحيطها عد، ومن 
الت�شجيـــع، الهدايـــا كاأن يهدى الطفل قلمـــًا نفي�شًا، اأو درعـــًا ول �شيما اإذا 
كانت الـــدرع حتمل ا�شمه، ومـــن الهدايا الكاأ�ض الف�شيـــة، والأعلى مرتبة 
؛ الكاأ�ـــض الذهبيـــة ، وعليها ا�شم الطفل.وهذا مما يعـــزز يف نف�شه الثقة، 
ويدفعـــه اإىل ال�شتزادة مما هو فيه. ومن الت�شجيع، اإعالن ا�شم الطفل يف 
القائمـــة البي�شاء، قائمة املمتازين ) لوحة ال�شـــرف( والثناء على الطفل 

من قبل مدير املدر�شة.

اأقرتح تخ�شي�ض �شاعتني ملطالعة الق�شة يف مكتبة املدر�شة، يف ال�شفوف . 6
البتدائيـــة واملتو�شطة والثانوية، واأن تكـــون القراءة مثمرة، بحيث يلخ�ض 

كل قارئ الق�شة التي قراأها، وماذا ا�شتفاد منها.

واهلل ويل التوفيق.
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الأنا�شيد 
واأثرها يف لغة الطفل

"مقاربة بني الأنا�شيد املدر�شية والأنا�شيد يف بع�ض الف�شائيات"

د.عبدالرحمن اأحمد اإ�شماعيل كرم الدين)*( )1)

اأ�شتاذ م�شارك يف ق�شم الأدب بكلية اللغة العربية.جامعة الإمام حممد بن �شعود الإ�شالمّية.  )*(
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128الن�ض الأول : اأ�شدقاء البيئة .
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المقدمة

اأ�شبحـــت الأنا�شيـــد متّثـــل ظاهرة ل ميكـــن للرتبويـــني واللغويـــني واملر�شدين 
الجتماعّيـــني وكّل من لـــه اهتمام بق�شايا الطفـــل جتاوزها؛ وذلك لقـــّوة ح�شورها 
يف عـــامل الطفل عـــرب الو�شائط التقنية املختلفة، بل �شـــارت اإحدى و�شائل الرفاهية 
والت�شلية، وما زاد من خطورة هذه الأنا�شيد وتاأثريها يف اأطفالنا اأّنها ذات م�شامني 
ة، وملّا كانت توؤّدى يف اأغلب هذه الو�شائط  دينّية واأخالقّية وثقافية مقّدمة بلغة خا�شّ
التقنية والقنوات الف�شائية منها خا�شة باأحلاٍن و مو�شيقا ومعازف جعلها ذلك اأكرث 

تاأثريًا يف اأطفالنا.

ولهذا فاإّن الأنا�شيد ميكن اأن تدر�ض من اأكرث من زاوية؛ تختلف زوايا الدرا�شة 
باختـــالف الأهداف املن�شـــودة؛ تربوية ودينّيـــة واأخالقية اأم ثقافيـــة واأنرثوبولوجية 
اأم فنيـــة ولغوّيـــة، واأح�شب اأّن هذه الأنا�شيد غنية بكّل هـــذه املو�شوعات التي ي�شعب 
تناولها يف درا�شة واحدة؛ ولهذا اكتفينا بزاوية واحدة وهي الزاوية اللغوية. فجاءت 
هـــذه الدرا�شة حتديدًا عن "الأنا�شيد واأثرها يف لغـــة الطفل". ومّما يجدر ذكره اأّن 
اأطفالنا اليوم مل يعودوا كاأطفال الأم�ض؛ اإذ �شاروا يتاأثرون مبوؤثرات عديدة حولهم، 
ول�شيمـــا الو�شائـــط التقنية، وهذه تفر�ـــض على املهتمني ب�شاأن الطفـــل لغته وثقافته 
واأخالقـــه وتربيتـــه �شرورة درا�شة املـــواّد التي ينهل منها الطفل يف هـــذه الو�شائط، 
كمـــا يفر�ض عليهم �شـــرورة املوازنة بني مواّد هذه الو�شائط واملـــواّد التي تقّدم لهم 
يف الأوعّية التعليمّية؛ ولهذا فقد حر�شت يف هذه الدرا�شة على حتقيق هذه املوازنة؛ 
حيـــث وّزعت هذا العمل يف  ثالثة مباحث؛ مبحث جعلته درا�شة تقوميّية لنماذج من 
الأنا�شيد املقررة لل�شف اخلام�ض من املرحلة البتدائية يف اململكة العربّية ال�شعودّية، 
ومبحـــث ثاٍن لدرا�شة مناذج من الأنا�شيد التي تقّدم يف القنوات الف�شائّية، واخرتت 
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قناة طيور اجلّنة، وقد �شّوغت لختيار ال�شف اخلام�ض، وهذه القناة داخل البحث، 
واأّمـــا املبحـــث الثالث فقد جعلتـــه لدرا�شة نتائج ال�شتبانة التـــي كانت يف منوذجني؛ 
منـــوذج لالأطفال وهم العينة امل�شتهدفة يف هذه الدرا�شة، ومنوذج اآخر جعلته للكبار 

بفقرات وم�شامني خمتلفة عن تلك.

واأرجو اأن اأكون قد وفقت يف اختيار املدّونات والعينات والأدوات، وقد وقفت يف 
حتديـــد كّل منها مليًاـ فوجـــدت اأّن هوية الدرا�شة "الأنا�شيـــد واأثرها يف لغة الطفل" 
تقت�شي �شرورة تنويع م�شادر املاّدة لت�شمل املقررات الدرا�شّية، والقنوات الف�شائّية، 
وهمـــا اأكرث امل�شادر تاأثـــريًا يف الطفل، كما اأّن طبيعة الدرا�شة ذاتها فر�شت علّي اأن 
اأختـــار اأداة لقيا�ض هذا الأثر، فوجدت اأّن ال�شتبانة اأن�شب الأدوات، كما كان لبّد اأن 
اأختـــار العينة من ال�شغار والكبار معًا حّتى تتبنّي لنـــا درجة هذا التاأثري يف ال�شغار 
مـــن خـــالل اأحكامهم، اأو من خـــالل اأحكام الكبـــار عنهم. وحّتى ت�شتـــويف الدرا�شة 
اأهـــّم اأركانها العلمّية كان لبّد للباحث اأن يفرد جـــزءًا خا�شًا بدرا�شة تقوميّية لهذه 

الأنا�شيد املقّدمة يف الأوعية الدرا�شّية والقنوات الف�شائّية.

واأح�شـــب بهذا قد ات�شحـــت معامل الدرا�شة التي ا�شتملـــت على مقّدمة ومتهيد 
وثالثـــة مباحـــث؛ الأول درا�شة تقوميّيـــة لنماذج من الأنا�شيـــد املدر�شّية والثاين عن 
درا�شـــة تقوميّية لأنا�شيد قناة طيور اجلنة، والثالث عـــن نتائج ال�شتبانة، ثّم انتهت 
الدرا�شـــة بخامتـــة ا�شتملت علـــى اأهـــّم التو�شيات واملقرتحـــات، وجـــاء بعدها ثبت 
للم�شـــادر واملراجع، ثـــّم فهر�ض للمو�شوعات تليه مناذج مـــن ال�شتبانة التي اعتمد 

عليها البحث.

فر�شيات الدرا�شة :
عر�ض للباحث عّدة فر�شيات وت�شاوؤلت طرحها قبل ال�شروع يف هذه الدرا�شة، 
اآمـــاًل اأن يحـــاول ت�شديقها اأو دح�شها بنهايـــة هذه الدرا�شة، ومن هـــذه الت�شاوؤلت 

 :
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�أدب   )1( �ل��ع��رب��ي  �ل��ط��ف��ل  ل��غ��ة 
�لأطفال و�أثره يف تنمية لغة �لطفل

 هل الأنا�شيد متثل وعاء �شروريًا مهّمًا للغة الطفل؟1. 
هـــل �شارت الأنا�شيد متّثل ظاهـــرة اإعالمّية ل ميكن للرتبويني واأهل اللغة . 2

جتاوزها؟
 هـــل الأنا�شيد املقّدمـــة يف القنوات الف�شائية ويف قناة طيور اجلنة خا�شة 3. 

تخدم لغة الطفل وترثيها باألفاظ وجمٍل ودللٍت جديدة ؟
 هل يحبُّ اأطفالنا اأنا�شيد الف�شائيات ملا فيها من معاٍن وم�شامني اأم فقط 4. 

لأّنها تقّدم باأحلان ومو�شيقا واإيقاع؟
 هل اأطفالنا يحّبون الأنا�شيد املدر�شّية كما يحّبون اأنا�شيد الف�شائّيات ؟5. 
 هـــل الأنا�شيد املدر�شّية املختارة روعيت فيها هـــذه الكفايات اللغوّية التي 6. 

ينبغي اأن يلّم الطفل بها ؟

هـــذه الأ�شئلة وغريها متّثل الفر�شيات التـــي ينطلق منها البحث، وقد ا�شتملت 
ال�شتبانـــة على م�شامني هذه الت�شاوؤلت نف�شها ومـــا تفّرع منها، ولكّنها �شيغت بلغة 
ب�شيطة ووا�شحة مبا�شرة، وقّدمت اإىل �شريحتني؛ هما الأطفال ال�شغار امل�شتهدفون، 

و�شريحة من الكبار الذين هم بع�ض الأمهات والآباء وممن  له �شلة ما بالأطفال.

اأهداف الدرا�شة :
ت�شعى هذه الدرا�شة اإىل حتقيق جملة من الأهداف، وهي :     

• الك�شـــف عن اأكرث الأنا�شيد تاأثريًا يف لغـــة اأطفالنا اأهي الأنا�شيد املدر�شّية 	
اأم اأنا�شيد  الف�شائيات؟

• بيان مدى تاأثري الأنا�شيد يف معجم الطفل ومفرداته اللغوّية.	

• الوقوف على حجم ا�شتيعاب الأطفال لالأنا�شيد التي يتلّقونها يف املقررات 	
الدرا�شّيـــة والتـــي ي�شتمعون اإليها يف القنوات الف�شائّيـــةـ قناة طيور اجلنة 

ة. خا�شّ
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•  درا�شة مناذج من الأنا�شيد املدر�شّية والف�شائّية للموازنة بينهما من حيث 	
القيمة اللغوّية احلقيقّية لهذه الأنا�شيد.

• حماولة الك�شف عن اأ�شباب ان�شغال كثري من الأطفال بالأنا�شيد التي تقّدم 	
ة، وربـــط ذلك بالأحلان  يف القنـــوات الف�شائّيـــة، قناة طيـــور اجلّنة خا�شّ

واملو�شيقا امل�شاحبة لهذه الأنا�شيد.

• تنبيـــه الرتبويني واملهتمني بتعليم الأطفال بقيمـــة الأنا�شيد واأثرها يف لغة 	
الطفل؛ وذلك لإعادة النظر يف تخطيط املناهج وبناء املقررات الدرا�شّية، 
وكـــذا التعاون مع القنوات الف�شائّية املعنية بالأنا�شيد ل�شمان تقدمي ماّدة 

اأدبّية قيمة ومفيدة للطفل.

اأهمية الدرا�شة :
• ت�شتمـــّد هذه الدرا�شة اأهميتها مـــن الأنا�شيد التي متّثل وعاًء لغويًا وتربوّيًا 	

واأخالقّيًا موؤّثرًا يف الطفل.

• ة من خ�شو�شّية الأطفال الذين ميثلون 	 تكت�شب هذه الدرا�شة اأهمية خا�شّ
اللبنة املهمة يف املجتمع. 

• متّثـــل هـــذه الدرا�شة ج�شـــرًا مهّمًا بـــني ما يقـــّدم يف املقـــررات املدر�شّية 	
والقنوات الف�شائّية؛ للتنبه اإىل �شرورة التاآزر والتعاون بني هذه املوؤ�ش�شات 

خدمة للطفل واملجتمع.

• اأرجو اأن ينه�ـــض الق�شم الأول من هذه الدرا�شة ـ لعنايته بالنقد والتقومي ـ 	
بتقدمي نقد نافع وتغذية راجعة يفيد منها املهتمون بالأنا�شيد ولغة الطفل.
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�أدب   )1( �ل��ع��رب��ي  �ل��ط��ف��ل  ل��غ��ة 
�لأطفال و�أثره يف تنمية لغة �لطفل

الدرا�شات ال�شابقة :
هنـــاك درا�شات عديدة منجزة يف الأنا�شيد من زوايا خمتلفة غري اأّن اأثرها يف 
لغة الطفل مل اأجد بح�شب بحثي درا�شة تناولته، واإن كانت هناك درا�شة تقرتب منها 
يف الفكـــرة لكّنها تختلف عنها يف املاّدة املدرو�شـــة، وهي درا�شة لعائ�شة عهد خورّي،  
فالفكـــرة واحدة ولكن املاّدة  بعنـــوان "اأثر اأغاين الأطفـــال يف تكوين لغة الأطفال"، 
املدرو�شة عندها الأغايّن بخالف درا�شتي التي تعتمد على الأنا�شيد الف�شيحة، كما 
اأّن درا�شتـــي تختلف عنهـــا يف املقاربة بني الأنا�شيد املدر�شّيـــة واأنا�شيد الف�شائيات. 
ف�شـــاًل عن ق�شم كامل اأفردته لدرا�شة نقدّية لنمـــاذج من هذه الأنا�شيد. ولكن على 

الرغم من ذلك فاإيّن قد اأفدت من هذه الدرا�شة يف املنهجّية وبنية ال�شتبانة.
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�أدب   )1( �ل��ع��رب��ي  �ل��ط��ف��ل  ل��غ��ة 
�لأطفال و�أثره يف تنمية لغة �لطفل

التمهيد

الأنا�شيد وعاء تربوّي وثقايف :
ل يخفى على اأحد ما لالأنا�شيد من مكانة يف ع�شرنا هذا، وما لها من اأثر كبري 
يف ثقافة اأطفال اليوم، بغ�ّض النظر عن هذا الأثر اأكان �شلبًا اأم اإيجابًا؛ وذلك لكرثة 
ح�شورهـــا يف الو�شائط التقنية احلديثة من قنوات ف�شائّية واأقرا�ض مدجمة و�شبكة 
عنكبوتية؛ ولكرثة ارتباط اأطفالنا بهذه الو�شائط الإعالمّية والتقنية؛ اإذ �شارت هذه 

الو�شائط هي املجتمع الفرتا�شي الذي يعي�شون فيه ويتفاعلون معه تفاعاًل كبريًا.

وهـــذا احل�شـــور لي�ض دليـــاًل قاطعًا على ال�شالحيـــة الثقافّيـــة اأو الأخالقّية اأو 
الدينيـــة اأو اللغوّيـــة ملا يبّث يف هذه الو�شائط؛ اإذ هـــذه ال�شالحّية �شاأن اآخر، تختلف 
فيها وجهات النظر باختالف املرجعيات والغايات. ومهما يكن من اأمٍر فاإّن لالإعالم 
بعامٍة قوة �شحرّية يف متلقيه �شغارًا وكبارًا، كما اأّنه نظرًا لتاأدية الأنا�شيد املتداولة يف 
الو�شائط الإعالمّيـــة تاأدية م�شحوبة باأحلان واأنغام موّقعة مبو�شيقا ومعازف و�شوٍر 
متحركـــة غدت هذه الأنا�شيد مادّة اإعالمّية مثـــرية لالأطفال الذين عادة ي�شتفزهم 
مـــا يدعوهم لتحريك اأج�شامهم طربًا وحركـــة تفريغًا ملا يحملونه من طاقاٍت كامنة 

حتتاج اإىل تفريغ وتنفي�ض.

والأنا�شيـــد مـــن قبيلة ال�شعـــر وجن�شـــه، ومفردها ن�شيـــد، والن�شيد هـــو ال�شعر 
الـــذي يتنا�شده القوم فيما بينهـــم)1(. والأنا�شيد كما عرفها اأحدهم باأّنها الن�شو�ض 
ال�شعرّية التي "يعمد موؤلفوها يف نظمها اإىل الي�شر وال�شهولة، بحيث ميكن اإخ�شاعها 
للغنـــاء والتلحني، وتهـــدف اإىل تهذيب الوجدان لـــدى الأطفال وترقيـــة اأحا�شي�شهم 

بريوت، دار �شادر، 2000م، ماّدة )ن�شد(، )14/ 255(. )1(  ابن منظور، "ل�شان العرب"، 
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وم�شاعرهـــم، اإ�شافة اإىل تدريب اأ�شواتهم وتنمية قدراتهـــا؛ ليمتلك هوؤلء الأطفال 
مهـــارة النطـــق ال�شليـــم..." )1( وهذه هي نف�شهـــا وظيفة ال�شعر يف ال�شابـــق؛ اإذ كان 
اخللفـــاء والوزراء وعلية القوم ي�شتعينون بطائفة مـــن العلماء ليوؤّدبوا لهم اأبناءهم، 
"والتاأديـــب عمل تربوّي �شامٌل يوؤخذ فيـــه الطفل اإىل تربّية معرفّيٍة و�شلوكّية يف �شّتى 
العلوم ت�شمل حفظ ما يجب اأو يح�شن حفظه، ومعرفة اأ�شول العلم، وحتّفظ امل�شائل 
التـــي يحتـــاج اإليهـــا، ومترين الّل�شان علـــى الكالم والإن�شـــاءـ وتنمية ملكتـــه الأدبّية، 
ومترينهـــا على التمييز بني اأنواع الكالم ومقاماته، وتقومي �شلوكه واأخالقه، وتعليمه 
كيـــف يعامل النا�ـــض، وينزلهم منازلهم بح�شب مقاماتهـــم")2(؛ ولهذا فاإّن الأنا�شيد 
ميكـــن اأن تنه�ـــض بذات الوظيفـــة، بخا�شـــة اإذا و�شع ناظموها ن�شـــب اأعينهم هذه 
امل�شامني الثقافية والرتبوّية، وقد ذهب بع�ض الباحثني اإىل اأّن الأنا�شيد �شرورّية يف 
تعليم العربّية لي�ض للنا�شئة العربّية فح�شب، بل للناطقني بغريها كذلك، حيث اأ�شار 
اإىل �شـــرورة "اأن نغر�ض يف نف�ض الطالب تدريجيًا اللغـــة الأدبّية اجلميلة، ولن يكون 
ذلـــك بدايـــة اإل بالأنا�شيد اجلميلة ال�شهلة التي يدندن بهـــا الطالب املبتدئ ويغنيها 
فيتدرج يف ا�شتخدام اللغة ال�شعرّية ب�شورة تنا�شب م�شتواه وما تعّلمه، وعندما يدخل 
ال�شرور على قلبه وتطرب اأذنه �شينطلق ل�شانه مرددًا ومغنيًا، وتتهذب اأخالقه")3((، 
ولكـــن بطبيعة احلال ل ينه�ض بهذا الهدف اإل الأنا�شيد التي تراعي �شهولة الكلمات 
وب�شاطـــة الرتاكيب، واأن يكـــون مو�شوعها م�شوقًا، بجانب اأن يكون من جن�ض اهتمام 

الطفل مع ب�شاطة يف خياله والبعد فيه عن التكلف.)4( 

)1(  البجـــة، عبدالفتاح ح�شـــن، اأ�شاليب تدري�ض مهارات اللغة العربيـــة واآدابها، الإمارات، دار 
الكتاب اجلامعّي، 2001م،  366(.

�ض)10(.  �شليمان بن اإبراهيم العايد، "املوؤّدبون وجتربتهم يف تعليم العربية"،   )2(
http://www.alarabiah.org/index.php

حممـــد حميي الدين اأحمد وفردو�ض اأحمـــد جاد، "تعليم الأنا�شيـــد العربية للمبتدئني من   )3(
الناطقني بغريها با�شتخدام احلا�شوب، املجل�ض الدويل للغة العربّية، 

http://www.alarabiah.org/index.php

)4(  املرجع ال�شابق.



123

�أدب   )1( �ل��ع��رب��ي  �ل��ط��ف��ل  ل��غ��ة 
�لأطفال و�أثره يف تنمية لغة �لطفل

اإذًا فالأنا�شيد وحدها ـ ملا فيها من �شهولة يف اللغة وم�شامني اأخالقّية وثقافّية ـ 
قادرة على اأن حتّقق اأثرًا �شلوكّيًا يف الن�ضء دون اللجوء اإىل اأدائها مبعازف ومو�شيقا 
راق�شة؛ لأّن هذه الأحلان املو�شيقّية حتول بني الطفل وما يف هذه الأنا�شيد من مواّد 
نافعـــة، وهذا ما حلظـــه اأحد الباحثني يف الأغـــاين ال�شعبّية التي يغنـــي فيها الطفل 
"دون اأن يعـــي مـــا يقول ب�شـــكل متكامل، فهو ل يلجـــاأ اإىل التفتي�ض عـــن املعنى بقدر 
مـــا يفت�ض عن اللحن واملو�شيقا، والقافية، وهـــذا بالطبع ما ينا�شب حركة اللعب؛ اإذ 
هنـــاك كثري مـــن الكلمات التي لي�ـــض لها معنـــى يف اأغنية الطفل، �شـــوى اأّنها جاءت 

ل�شبط الوزن والقافية")1(.

وهـــذا ل يعني اأن توؤّدى الأنا�شيـــد كما توؤّدى اأجنا�ض الكالم الأخرى، فالأن�شودة 
اأو الن�شيـــد من جن�ض ال�شعر، وقـــد ارتبط ال�شعر بالأحلان والغناء منذ ن�شاأته؛ وذلك 
ملـــا فيه من اإيقاع وتق�شيمـــات ونغمات داخل البيت الذي يتوّزع يف �شطرين مت�شاويني 
تكاد اأجزاوؤه تكرر بع�شها. وما كان قدميا يقال ال�شعر اإل لُيغّنى، فكان العرب بالغناء 
ة النابغة حينما  يتذوقونه ويتبّينون ح�شنه من قبيحه، و�شليمه من �شقيمه، ولعّل ق�شّ
اأقـــوى يف داليته امل�شهورة وجعلوا اإحدى اجلواري تغنيـــه ليتبنّي له اإقواوؤه خري �شاهد 
على ال�شلة الوطيدة التي كانت بني الغناء وال�شعر. وقد اأ�شار اأحد ال�شعراء اإىل هذه 

العالقة يف قوله)2(:

�����ع�����ِر �إّم���������������ا ك�������ن�������ت  ق�����ائ�����لَ�����ُه ت�������غ�������ّن ب�����ال�����������شّ
م�������ش���م���اُر �ل���������ش����ع����ِر  ل�����ه�����ذ�  �ل�����غ�����ن�����اَء  �إّن 

ولهـــذا كان ي�شّمى ال�شعـــر غناء، وقد ورد يف العقد الفريـــد اأن �شيدنا عمر قال 

�شبحـــي اإبراهيـــم �شرقـــاوي واأكرم عـــادل الب�شـــري، "اأغاين الأطفـــال ال�شعبّيـــة يف الأردن   )1(
ودللتها الرمزية، املجلة الأردنية للفنون، جملد 6، عدد2، 2013م، �ض5.

ابـــن ر�شيـــق، "العمـــدة يف �شناعـــة ال�شعـــر واآدابـــه ونقـــده"، حققـــه حممد حميـــي الدين   )2(
عبداحلميد، بريوت، دار اجليل،، ط5، 1401هــ، )313/2(.



124

للنابغة اجلعدي: "اأ�شمعني بع�ض ما عفا اهلل عنه من هنائك، فاأ�شمعه كلمة له، قال: 
واإّنك لقائلها؟  قال : نعم، لطاملا غنيت بها خلف جمال اخلطاب")1(. 

ولي�ـــض املق�شود بالتغني بال�شعر اأن ُيـــوؤّدى بطبول ومعازف و مو�شيقا، واإمّنا هو 
توقيعـــه واأداوؤه باإيقاعه الذي ميّيـــزه عن غريه من الأجنا�ـــض الأدبّية الأخرى، وهذه 
امليزة هي التي جعلت كثريًا من الباحثني يخلعون ثوب ال�شعر عن كل ما ي�شّمى �شعرًا 
وهو خال من الوزن والقافية. وميكن القول اإّن الإيقاع املتوافر يف ال�شعر اأ�شاًل كفيل 
بالتاأثـــري يف نفو�ـــض املتلّقني ال�شغار، بخا�شـــة حينما يكون هذا ال�شعـــر من ف�شيلة 
الأنا�شيد، فاإّنه يكون اأكرث وقعًا واأعظم تاأثريًا يف نفو�ض النا�شئة؛ وذلك خلفة اإيقاعه 

وكرثة تكرار نغماته. 

ومنـــذ زمن بعيد كانـــت الأم العربّية تغنـــي باأنا�شيد واأهازيـــج ت�شلي بها طفلها 
وتوؤن�شه بها، والطفل ينام " على �شوت اأّمه وهي تهدهد له؛ وي�شحك حينما ترّق�شه 
بـــني يديهـــا، ويجري ويقفـــز حني تداعبـــه، فيغّني م�شـــّكاًل احللم اجلميـــل، والعامل 
الطفـــويل الذي يحلم به الكبـــار، وين�شاأ الطفل مع الغناء، فتتكون عواطفه وم�شاعره 

بنقاء و�شفاء الأغنية املنا�شبة يف اأذنيه يف �شوت اأّمه")2(. 

والأنا�شيـــد بعامـــٍة فيهـــا " نقل لالأفـــكار ومتعة تطـــال امل�شتقبـــل واملر�شل، كما 
تبـــّث يف امل�شتمع ال�شعور باللـــذة والإح�شا�ض باجلمال... ومـــن خاللها تت�شح �شورة 
احلياة باأ�شلوٍب عاٍل ومعاٍن �شامية، وهذا اللون من الأدب يالئم جميع املراحل حتى 
املراحـــل البتدائيـــة منها"؛)3( ولذلك تعـــّد الأنا�شيد من امل�شـــادر املهمة لإثراء لغة 

)1(  ابن عبد رّبه، "العقد الفريد"، �شرحه و�شبطه ورّتب فهار�شه/ اإبراهيم الأبياري، بريوت، 
دار الكتاب العربّي، )11/6(.

�شبحـــي اإبراهيـــم �شرقـــاوي واأكرم عـــادل الب�شـــري، "اأغاين الأطفـــال ال�شعبّيـــة يف الأردن   )2(
�ض 176. ودللتها الرمزية"، 

حممـــد حميي الدين اأحمد وفردو�ض اأحمـــد جاد، "تعليم الأنا�شيـــد العربية للمبتدئني من   )3(
www.arabic-teacher.com ،4/3الناطقني بغريها با�شتخدام احلا�شوب، �ض
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�أدب   )1( �ل��ع��رب��ي  �ل��ط��ف��ل  ل��غ��ة 
�لأطفال و�أثره يف تنمية لغة �لطفل

الأطفـــال وقد اأ�شار اإىل ذلـــك غري باحث، فهي "تزيد الرثوة اللغوية وتنميها، وتقّوي 
ثقـــة الطالب املبتدئ فيما تعلمه ودر�شه، وت�شعره بـاأهمية موا�شلة التعلم وال�شتزادة 
مـــن العلـــم".)1( وهنا ياأتي ال�شوؤال املهّم : اأين مناهجنا مـــن هذا الوعاء الرّث واملوؤثر 
يف الطفـــل بب�شاطـــة كلماتـــه وخفة اإيقاعه وبو�شفهـــا جرعة تربوية ووعـــاء ثقايّف اإن 
اأُْح�ِشَنـــْت �شياغتهـــا واأجيد تقدميها اأك�شبـــت الطفل قدرًا كبريًا مـــن اللغة مفردات 
�شنـــا درا�شة تطبيقّية لنماذج  وتراكيـــب ودللت؟ ولالإجابة على هذا الت�شاوؤل خ�شّ
من مقرر "لغتي" لل�شف اخلام�ض من مقررات املرحلة البتدائية يف اململكة العربّية 
ال�شعودّية، ثّم تلوناها بدرا�شة اأخرى لبع�ض الأنا�شيد التي تبّثها قناة ف�شائّية مالأت 

دنيا الأطفال يف البيئات العربّية املختلفة و�شغلتهم وما زالت ت�شغلهم.

)1(  املرجع ال�شابق.
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�أدب   )1( �ل��ع��رب��ي  �ل��ط��ف��ل  ل��غ��ة 
�لأطفال و�أثره يف تنمية لغة �لطفل

المبحث األول 

الأنا�شيد  املدر�شّية "ال�شف اخلام�ض نوذجًا "

ُيعنـــى هذا الق�شـــم بدرا�شة نقدية لنماذج من الأنا�شيـــد املدر�شّية، وقد اخرتنا 
بع�شًا من اأنا�شيد ال�شف اخلام�ض من املرحلة البتدائية باململكة العربّية ال�شعودّية؛ 
ةـ  ورمبا يف ال�شـــف ال�شاد�ض كذلكـ  يكون  وذلـــك لأّن الطفـــل يف هذا ال�شّف بخا�شّ
م�شحونـــًا بطاّقة حتتاج اإىل ما يعينه على تفريغهـــا، ويكون اأقرب ما يكون اإىل اللعب 
والتفاعـــل مـــع ما يقّدم اإليه من مـــاّدة ثقافّية وتعليمّية ماتعة، واأح�شـــب اأّن الأنا�شيد 

ميكنها اأن تنه�ض بهذه الوظيفة املزدوجة التعليمّية والوجدانية.

بلغـــت الن�شو�ض ال�شعرية التـــي ا�شتمل عليها كتابا "لغتـــي اجلميلة" املقرران 
ًا من اأربعة  يف املبحثـــني الدرا�شيني الأول والثاين لل�شف اخلام�ض ثمانيـــة ع�شر ن�شّ
وثمانـــني مو�شوعـــًا درا�شّيًا اأي ما ن�شبتـــه )21.4%( من جملـــة املو�شوعات املقررة 
للدرا�شـــة يف هذا ال�شـــف الدرا�شّي، وهذه ن�شبـــة ل باأ�ض بها، وت�شـــي بوعي املوؤلفني 
بقيمـــة ال�شعر عامة وقيمته يف اللغة العربّيـــة، فال�شعر م�شدر اأ�شيل لتزويد النا�شئة 
باألفـــاظ اللغة العربية ومعانيهـــا وتراكيبها ف�شاًل عن جمالياتهـــا وحما�شن �شورها 
واأخيلتهـــا، وغـــري ذلك من قيم ال�شعر التي جعلته تخلـــد يف الذاكرة العربّية؛ ولذلك 
قيـــل: "رووا اأولدكـــم ال�شعر فاإّنه يحّل عقدة الل�شان وي�شّجـــع قلب اجلبان ويطلق يد 
البخيل ويح�ّض على اخللق اجلميل")1(، وقيل يف مو�شع اآخر : "... فاإّن ال�شعر ديوان 

العرب")2(.

.)27/1( ابن ر�شيق، "العمدة"،   )1(
املرجع ال�شابق )27/1(.  )2(
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ولكـــن العجيب اأّن الن�شو�ض ال�شعرّية املدر�شّية من خالل هذا النموذج املختار 
مل ت�شتمـــل اإل على ن�شبة �شئيلـــة جّدًا مّما ميكن اأن ن�شّميه ن�شيـــدًا اأو اأن�شودًة، وهذا 
اأمـــر يوجب اإعـــادة النظر يف بناء مقرر "لغتي" يف املرحلة كّلها، وميكن حتديد عدد 
الن�شو�ـــض التي تندرج يف جن�ض الأنا�شيد ب�شبعة ن�شو�ض فقط؛ اأي ما ن�شبته تقريبًا 
)39%( فقـــط مـــن جملة الن�شو�ـــض ال�شعرّية، وتقـــل من ذلك بكثـــري قيا�شًا بجملة 

املو�شوعات املقّررة، حيث تكون ن�شبتها ما يقارب )%8.5(.

فغيـــاب الأنا�شيـــد اأو ندرتها يف هذا ال�شف يعني حرمان الطفل من ماّدة اأدبّية 
�شائقـــة وماتعة وملهمـــة ومفيدة للغته. وب�شيء مـــن التف�شيل فقد تبـــنّي للباحث اأن 
ٍة مل جتد عناية كبرية  الن�شو�ـــض ال�شعرّية املقررة يف املبحـــث الدرا�شي الأول بخا�شّ
اأو بالأحـــرى مل ُتنَب وفق غاياٍت تعليمّية وا�شحة املعـــامل والروؤى، هذا ف�شاًل عن قّلة 
الأنا�شيد فيها. كما اأّن الن�شو�ض التي ميكن ت�شنيفها �شمن جن�ض الأنا�شيد اأغلبها 

ل ميكن اأن يتعّلم منها الطالب ما يفيده معنى ولغة وجمازًا. 

ني اللذيـــن وجدا عناية يف  ول �شـــّك يف اأّن بـــني هذه الن�شو�ـــض الن�ّض اأو الن�شّ
الختيـــار والتقدمي، وكم كّنا ناأمل اأن تكـــون الن�شو�ض الأخرى على �شاكلة هذه بنيًة 
ولغة وفكرة وخياًل. وحتى ل يكون احلكم جمّردًا من �شواهد وبراهني، اأبداأ بدرا�شة 

الن�شنّي اللذين اأح�شبهما مناذج جيدة �شترثي لغة الطفل وجتعله حمّبًا لل�شعر. 

الن�ـــضّ الأول يف مقّرر املبحث الدرا�شّي الأول وهو بعنـــوان " اأ�شدقاء البيئة"، 
وهـــو يف ظّني ـ من جن�ض الأنا�شيد ببنيته الفنيـــة ولغته الب�شيطة، فهو خفيف الوزن؛ 

اإذ جاء على بحر املتدارك، ي�شتهّل ال�شاعر اأبياته بقوله)1(:

لغتي اجلميلة، لل�شف اخلام�ض البتدائي، املبحث الدرا�شّي الأول، فريق من املتخ�ش�شني،   )1(
وزارة الرتبية، ال�شعودية، ط1430هـ، �ض87.
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�أدب   )1( �ل��ع��رب��ي  �ل��ط��ف��ل  ل��غ��ة 
�لأطفال و�أثره يف تنمية لغة �لطفل

وك�����������ي�����������اين د�ري    �ل�����������ب�����������ي�����������ئ�����������ُة 
وث��������������������م��������������������اٌر مت�����������������������������أ  ب���������������ش�������ت�������اين

�ل����������ب����������ي����������ئ����������ُة  ب��������������ح��������������ري  و��������ش�������م�������ائ�������ي
وب�����������������������������������ر�ٍر ف������������ي������������ه������������ا   �أوط�������������������������اين

�أر����������������������������������ضٌ م���������������ن ح�������������������ويل �أزرع���������������ه���������������ا
ك�������������ي �أُط�����������������ع�����������������َم م�������ن�������ه�������ا �إخ���������������������و�ين

حيـــث تكـــررت تفعيلة "فعلن" يف البيت الواحد ثمـــاين مرات، وهذا البحر من 
البحور اخلفيفة التي ت�شاعد على �شهولة الإن�شاد ومن ثّم احلفظ. وقد جاءت الألفاظ 
يف هذا الن�ّض خمتارة بعناية، ومنظومة يف تراكيب تعرّب عن معاٍن اإر�شادّية عميقة؛ 
حّثـــًا للمحافظـــة على البيئـــة، وقد كانت الرتاكيـــب التي انتظمت هـــذا الن�ّض اأ�شبه 
بالربقيـــاتـ  اإن �شـــّح التعبريـ  فهي عبارات ق�شـــرية وموجزة وحتمل دللت مكّثفة، 
فمثـــال : "البيئة داري وكياين"، و"ثمار متالأ ب�شتـــاين"، و"البيئة بحري و�شمائي"، 
"وَبـــرار فيهـــا اأوطاين"، فكّل عبارة جت�ّشد عمق العالقة بني الإن�شان والبيئة، فالدار 
التـــي فيها يقطن الإن�شان والكيان التي اإليها ينتمي والثمار التي منها يطعم كّل هذه 
م�شّوغـــات قوّيـــة جتعل من املتعّلم جمال لهـــذه البيئة حمافظًا عليهـــا، كما اأّن تعداد 
الن�ـــضّ مكّونات البيئة من " بحر، و�شماء، وبرار، واأر�ض، وغابات..." تعّرف الطفل 
بالعنا�شـــر البيئية يف ي�شـــر و�شهولة؛ وعلى هـــذا فاإّن الختيار موّفـــق توفيقًا ل جند 

نظريه يف الن�شو�ض الأخرى املقررة يف ال�شف اخلام�ض. 

ًا غري وزنها اخلفيف املـــدود املنت�شرة فيها،  ومّمـــا زاد هذه الأبيـــات نغمًا خا�شّ
ففـــي هـــذه الأبيات الثالثة فقط ثالثـــة    ع�شر مو�شعًا  للمـــّد ) داري، كياين، ثمار، 
ب�شتـــاين، بحـــري،  �شمائي، براٍر، فيهـــا، اأوطاين، حويل، اأزرعهـــا، منها، اإخواين(، 
وهكـــذا ت�شيع املدود يف بقية الن�ّض ب�شكّل لفـــت للنظر، كما يف )جواٍر، ل، �شطاآين، 
غابـــات، تنمو، فيها نرياين...(، والقيمة ال�شوتّية لهـــذه املدود يف ال�شعر عاّمة اأّنها 
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ًا، كما  جتعـــل للمن�شـــد حمّطاٍت مهّمة لإ�شباع ال�شـــوت ليخرجه منغمًا تنغيمـــًا خا�شّ
ي�شتطيع املن�شد من خالل ذلك اأن يرّتب لإخراج ال�شوت الالحق.

كما اأّن الألفاظ املختارة يف هذا الن�ّض ب�شيطة يف دللتها، و�شهلة يف خمارجها، 
ول نـــكاد جند لفظة ي�شعب علـــى الطفل معناها اإل ثالثًا، وقـــد لّونها املوؤلفون بلون 
خمتلٍف، ثّم �شرحـــوا دللتها يف حا�شية ال�شفحة، وهي )براٍر، جواٍر، جتلو(، وهذه 
الكلمـــات الثالث �شترثي لغـــة الطفل ل حمالة؛ لأّنـــه يحتاج اإليهـــا يف ا�شتخداماته؛ 
وتواجهـــه يف قراءاتـــه، فمثاًل )بـــراٍر جمع بـــّر( �شي�شتفيد الأطفال منهـــا، ول �شيما 
اأبناء املدن الذين هم كثريو ال�شغف بالرّب، اأّما اأبناء البوادي فهم بال �شّك �شيكونون 
قـــد عرفوا مفردة جديدة مرتبطـــة ببيئتهم. واأّما كلمة "جـــواٍر"، فهي لفظة قراآنّية 
فمعرفتهـــا مفيدة ل حمالة، واأّما كلمة "جتلو" فلفظة خفيفًة وبديلة لكلمة "تذهب" 
يف هـــذا ال�شيـــاق. وهكذا كثـــري من الكلمات الأخـــرى التي ترثي لغـــة الطفل يف غري 

م�شقة نطقية اأو غرابة معجمّية.

كـــذا ما جعل من هـــذه الأبيات اأن�شـــودًة مقبولة وموؤثرًة يف لغـــة الطفل ما فيها 
مـــن تراكيب ب�شيطة، فهي على ب�شاطتها يف عـــدد الكلمات اإل اأّنها متّثل جماًل تاّمة، 
نحـــو: "البيئة داري، وثمار متالأ ب�شتاين، البيئة بحـــري، البيئة خري نحفظه، نظافة 
داري،البيئـــة اأمـــن..."، وهـــذه الرتاكيـــب الب�شيطـــة واجلمل اخلفيفـــة املفيدة تفيد 
التالميـــذ كيف ي�شتطيعون بناء جملهم بهذه الطريقة؛ ومن ثّم كيف ي�شتطيعون بناء 

نظم اللغة حتّدثًا وكتابًة.

اأّمـــا الن�ّض الثاين الذي نعّده اأي�شًا من جن�ض الأنا�شيد، بل من الأنا�شيد املاتعة 
للطفـــل فهو ن�ـــضّ يف مقرر املبحث الثاين مـــن ال�شف اخلام�ض اأي�شـــًا، وهو بعنوان 

"وطني" اأو "هذا وطٌن"ـ  هكذا بالعنوانني معًا ـ وفيه)1(:

املرجع ال�شابق، �ض23.  )1(
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�أدب   )1( �ل��ع��رب��ي  �ل��ط��ف��ل  ل��غ��ة 
�لأطفال و�أثره يف تنمية لغة �لطفل

�أر������������������������������ش�����������������������������ي  ه������������������ن������������������ا  وط�����������ن�����������ي
وم������������������������ع�����������������������ب�����������������������ي �حل��������������������ل��������������������وة

�أم�����������������������������������������ي  ه���������������������������ن���������������������������ا     و�أب���������������������������ي
و�لأه��������������������������������������������������������������������ُل    و�لإخ�������������������������������������وة

ف���������������������������������������������ي   ك�������������������������������������ّل  م����������ن����������ع����������ط����������ٍف
ح���������������ل���������������وة �����������������������ٌة  ق�����������������������������������������������شّ يل 

ه�����������������������������������������������ذي   �ل����������������������������ب�����������������������������د  ل��������ن��������ا
ن���������������������������������ه���������������������������������وى    رو�ب�����������������ي�����������������ه�����������������ا

�أجم����������������������������������������������������������������������اُد �أّم������������������������ت������������������������ِن������������������������ا
م�����������������������و������������������������ش�����������������������وم�����������������������ٌة ف����������ي����������ه����������ا

ن������������������������������������ه������������������������������������وى    رو�ب������������������ي������������������ه������������������ا
ن���������������������������������ه���������������������������������وى    رو�ب�����������������ي�����������������ه�����������������ا

�ل����������������������������ل���������������������������������������������������������ُه       �أب���������������دَع���������������ه���������������ا
ب��������������������������������������ال��������������������������������������روِح    ن���������ف���������دي���������ه���������ا

ملّ��������������������������������������ا �ل�����������������������������ه������������������������������ل م���������������������ش����������ى
ي���������������������������������رم���������������������������������ي     ج���������������د�ئ���������������لَ���������������ه

و������������������ش�����������������م�����������������ع�����������������ُت �������������ش������������ح������������ك������������َت������������ُه
ف�������������������������ي �ل��������������ل��������������ي��������������ِل ق���������������ل���������������ُت ل������������ُه

�أر�أي����������������������������������������������������������������������������َت   م���������������������ا �أغ��������������ل��������������ى
وط���������������������������ن���������������������������ي   و�أج���������������������م���������������������لَ���������������������ُه

وهـــذا الن�ّض قـــد اجتمع فيه اأكرث من مزيـــة جتعله قادرًا علـــى اأن يوؤّثر يف لغة 
الطفـــل وعاطفتـــه وخياله؛ وذلك لعدة اأ�شباب نذكر منهـــا اأّن مو�شوع الن�ّض يف اأمر 
مهـــّم، وهـــو "الوطن"، كما اأّن ال�شاعر وّفـــق يف توظيف الأدوات الفنية التي اأخرجت 
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ـــه يف قالب موؤثـــر يف متلّقيه من التالميذ وغريهم مّمن يقـــراأ هذه الأبيات التي  ن�شّ
ناأى فيها ال�شاعر عن الظالل ال�شيا�شّية ملفردة "وطن" كما يتبادر عادة للذهن عند 
ذكـــر هذه املفردة. فالوطن ـ كما عرّب عنه ال�شاعـــر يف لغة ب�شيطة وموؤثرة ـ هو حمّل 
الذكريـــات "مالعبي احللوة"، وما اأجمل تلـــك الذكريات! وكذا هو مقام الأم والأب 
والأهل والإخـــوة واأعظم بذلك من مقام! وهكذا مي�شي ال�شاعر يف اختيار املفردات 
املاألوفـــة ا�شتعماًل، وال�شهلة خمرجًا، والعميقة دللًة وينظمها يف جمل ق�شرية، نحو 
قولـــه : "اأر�شـــي هنـــا وطني"، اأمي هنا واأبـــي، هذي البالد لنا، نهـــوى روابيها، اهلل 
اأبدعهـــا، بالروح نفديها..." ولي�شت هذه هي اجلمـــل الب�شيطة واخلفيفة وحدها يف 

الن�ّض الذي تنتظمه كّله جمل على هذه ال�شاكلة.

وكـــذا من الن�شو�ض ال�شعرّية التـــي ميكن اأن تعّد من جن�ـــض الأنا�شيد، ولكّنها 
ان اآخران، اأحدهما من جمزوء الوافر،  ني ال�شابقني ن�شّ لي�شت مكتملة اكتمال الن�شّ

وهو من اأربعة اأبيات فقطـ، وهي)1(:

�أن�����������������������������������ا    �لإ��������������������������ش��������������������������ُم   �أدب�����������ن�����������ي
وب�����������������������������������الإمي�����������������������������������اِن     ك���������ّرم���������ن���������ي

ف������������ع�������������������������ش������������ُت    �ل�����������ع�����������م�����������َر ه��������ان��������ئ��������ًة
ب������������ع������������ي������������د�ً ع���������������ن ل����������ظ����������ى �ل����������ف����������ِن

ب�������������اإ��������������ش��������������م�������������ي ������������ش�����������م�����������ْت روح�����������������ي
و���������������ش��������������ن��������������ُت ب�����������������������ش�����������رع�����������ه ب������������دين

ن���������������وٌر يل     �ل��������������ل�����������������������������ِه   ك���������������ت���������������اُب 
ي�����������ف�����������ي�����������������������ضُ م���������������ن���������������ه  ي��������غ��������م��������رين

يف هـــذه الأبيـــات ابتهال و�شكر علـــى ل�شان فتاة م�شلمة ت�شكـــر هلل تاأديبه اإياها 

املرجع ال�شابق،  �ض23.  )1(
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�أدب   )1( �ل��ع��رب��ي  �ل��ط��ف��ل  ل��غ��ة 
�لأطفال و�أثره يف تنمية لغة �لطفل

بالإ�شـــالم وتكرميها بالإميان وعي�شها هانئة بعيدة عـــن لظى الفنت، ف�شمت روحها، 
وطهر بدنها بالإ�شالم، واهتدت بكتاب اهلل الذي غمرها بنوره واإ�شراقه. 

ففي هذا الن�ـــضّ جاءت املعاين مكّثفة والألفاظ �شهلـــة وف�شيحة يف موا�شعها 
دون تكّلف اأو تع�ّشٍف لتحقيق وزن اأو اإقامة قافية كما كان يف بع�ض الن�شو�ض املقررة، 
ف�شـــال عن اأّن يف هذا الن�ـــضّ األفاظًا  جديدة �شترثي ل حمالـــة معجم املتعلم، نحو 
"لظى الفنت"، و"�شمت روحي"،  و"�شنت بدين"، و"يغمرين بفي�ٍض" فهذه الألفاظ 
ت�شّمنت معاين جمازّيًة قّيمًة، فتوظيفها يف اأنا�شيد املتعلمني يف هذه املرحلة �شت�شهم 

قطعًا يف اإثراء لغتهم، وتك�شبهم لغًة يتوا�شلون بها مع جمتمعهم. 

واأّما الن�ّض الثاين فهو معنون بالوفاء، وهو ن�ّض تربوي ين�شد غر�ض قيم الوفاء 
يف اأبنائنا، واأبياته ثالثة فقط وهي)1( :

حم����������ّب����������ٌب �ل����������������������وف����������������������اء    �إّن     
وَل�����������������������������ُه  �مل����������������������������������������������روءُة    ت������ن�������������ش������ُب

ي�����������ب�����������َق�����������ى �ل��������������������������������ويفُّ ع�����������ل�����������ى �مل����������������دى
م������������ث������������ً�  ج�������������م�������������ي�������������ً�     ُي�����������������ش��������رُب

وي��������������������ظ��������������������لُّ   ب��������������������������������������������َن      رف����������اق����������ه
ت��������غ��������رُب ل  ��������ح��������ى  �ل�����������������شّ ��������ش�������م���������������ضُ 

والوا�شح اأّنه ا�شتمل كذلك على مفردات ف�شيحة وب�شيطة يف اآٍن، مثل:"حمبب، 
تن�شب، املدى، ي�شرب، يظّل، �شم�ض ال�شحى، تغرب"  فهذه املفردات على ب�شاطتها 
اإل اأّنها جاءت حمملة بطاقات �شعرّية عظيمة، وقد كان للمجاز اأثر كبري يف الرتكيب 
واجلمل، فن�شب املروءة اإىل الوفاء: " وله املروءة تن�شب" وبقاء الأخري مثاًل ي�شرب: 
" يبقـــى الـــويف على املدى... مثـــاًل جمياًل ي�شرب"، وكون الويف بـــني رفاقه ك�شم�ض 

املرجع ال�شابق،  �ض23.  )1(
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ال�شحى، اإّن جميع ما �شبق تعبريات جمازية، ففي الأوىل ا�شتعارة ويف الثانية والثالثة 
كنايتان. وجاءت هذه العبارات متناغمة فيما بينها، معرّبة عن القيمة ال�شامّية التي 
تنطـــوي عليهـــا كلمة "الوفاء"؛ فلذلك فـــاإّن تعلم الطفل مثل هـــذه العبارات يف هذه 

ال�شّن يعّد منجزًا  لغوّيًا وتربوّيًا مقّدرًا.

ني ال�شابقني من مزايا معنوّيـــة وخيالّية  اإل اأّنه  ولكـــن على الرغم مـــا يف الن�شّ
تنق�شهمـــا �شمة مهّمة من �شمات الأن�شودة وهي الـــوزن وكذا التلوين ال�شوتي الذي 
ني على الرغم مّما  يتحّقـــق بالتكرار وتنويـــع القوايف؛ ولهذا اأح�شب اأّن هذيـــن الن�شّ
فيهما من ح�شن اختيار لالألفاظ و�شهولة يف املعاين اإل اأّن غياب هذه ال�شمات يحول 
بـــني التالميذ وتعاطي هـــذه الألفاظ واملعـــاين وتوظيفها يف لغتهم، ف�شـــاًل عن اأّنها 

ن�شو�ض ق�شرية ل تتجاوز ثالثة اأو اأربعة اأبيات.

وثّمـــة ن�شو�ـــض اأخرى ـ كما ذكرنا اآنفًا ـ تعّد اأنا�شيـــد ملا فيها من خفة يف الوزن 
وب�شاطـــة يف اللغـــة، لكّنها جـــاءت خالية من اأدنـــى فائدة ميكـــن اأن ي�شيفها التلميذ 
ًا عنوانه "حفظ  اإىل معجمـــه ومعانيـــه وثقافته عاّمة. اأختار من هذه الن�شو�ـــض ن�شّ

احلقوق" لل�شف الدرا�شي نف�شه)1( :

������م������ِد و�ل���������������������و�ح���������������������ِد �لأح������������������������ِد�أق�����������������ش��������م��������ُت ب������ال�������������شّ
ي������������دي ت������������������ك������������������وَن  ح���������������رب���������������اً ع����������ل����������ى ب��������ل��������دي�أل 

و�ل������������������ل�������������������������������������ُه م���������ع���������ت���������م���������دي

�����ك�����ن�����ا و�مل�����������ل�����������ب�����������������������ضَ �حل�������������ش������ن������ال�����������ن �أف�������������������ش���������َد �ل�����������شّ
و�ل������������������ل�������������������������������������ُه م���������ع���������ت���������م���������دي

املرجع ال�شابق، �ض22.  )1(
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�لأطفال و�أثره يف تنمية لغة �لطفل

ب�����������احل�����������ق�����������ِد و�حل���������������������ش����������ِدو�مل�������������������������������������اَل و�ل�����������وط�����������ن�����������ا
و�ل������������������ل�������������������������������������ُه م���������ع���������ت���������م���������دي

و�ل���������������������������������������ّزرَع و�ل�������������زه�������������ر�ل�������������ْن �أُت�������������ل�������������َف �ل�����������ش�����ج�����ر�
�ل���������������ش�������رر� �����������������������������َق  �أحُْلِ ب������������ال������������ط������������ائ������������ِر �ل�����������غ�����������رد�أو 

م الن�ـــضّ م�شحوبًا ب�شور لبع�ض رجـــال الأمن يرتدون زّيـــًا ع�شكريًا؛ مّما  ُقـــدِّ
يوحـــي باأّن املراد من هذا الن�ض هو اأن يكون ق�شمًا من الطفل للقيام بواجباته جتاه 
وطنـــه واأهلـــه، وما يوؤّكد ذلك ورود لفظة "اأق�شمُت" يف مطلع الن�ّض، وما يلحظ على 
ال�شـــورة التي �شاحبـــت الن�ّض اأّنها ت�شي بهيبة الدولـــة؛ اأي اأّنها �شتتدخل ب�شلطاتها 
عنـــد انتهاك هذه احلقـــوق، فالفكرة جيدة غري اأّن املعاين قا�شرة عن خدمتها، فاإن 
ا�شتثنينـــا املطلع الذي ت�شّمن الق�شم وهو الفقـــرة الأوىل، فلن جند معنى م�شت�شاغًا 

م�شتفادًا منه، فمثاًل يف الفقرة الثانية: 

ل�����������������������ن �أف�������������������������������������ش������������������د �ل���������������������ش����������ك����������ن����������ا
و�مل������������������ل������������������ب�������������������������������������ض �حل�����������������������ش�����������ن�����������ا

و�مل�����������������������������������������������������������������ال و�ل����������������������وط����������������������ن����������������������ا
ب��������������������احل��������������������ق��������������������د و�حل�����������������������������������ش�����������������د

املق�شـــود هو اأّن الطفل يق�شم باملحافظة على حقوق الآخرين من �شكن وملب�ض 
ومـــال، ولن يعتـــدي على �شيء من ذلك بحقده وح�شـــده، فالفكرة هي عدم العتداء 
رت عن اأدائها، فاختيار  على حقوق الآخرين، وهي فكرة ح�شنة، غري اأّن الألفاظ ق�شّ
"امللب�ـــض" وو�شفـــه باحل�شن مل يرتـــق اإىل املعنى ال�شامي املن�شود، هـــذا بالطبع اإذا 
جتاوزنـــا عـــن "ال�شكن"، وكاأيّن بالناظم مل يذكـــر "امللب�ض" اإل لتالزمه مع ال�شكن، 
وهمـــا يف هـــذا ال�شياق ال�شعرّي جـــاءا ح�شوًا. وكان ميكن اأن يكـــون التعبري عن ذلك 

باألفاٍظ اأكرث ف�شاحًة من هذه الألفاظ املبتذلة.
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ول يقل البيت الآخر �شطحية يف املعنى و�شذاجة يف اللفظ عّما يف البيت الأول، 
وهـــو يقول فيه: "واملـــال والوطنا باحلقـــد واحل�شد" فاملال �شامل ملـــا �شبق "ال�شكن 
وامللب�ـــض" واأرقـــى لفظًا، واأ�شمل تعبريًا، فلو ذكره واكتفى بـــه وحده لكفاه، اأّما لفظة 
"الوطـــن" فعلى الرغم من منزلة الوطن يف نفو�ـــض اأهله اإل اأّن ذكره هنا جاء باهتًا 
ومقحمـــًا، واأّما ذكر �شبب الإف�شاد وح�شـــره يف "احلقد واحل�شد" فهو ل فائدة منه 
غـــري اإقامة القافيـــة والوزن، واأح�شـــب اأّن البيتني الأخريين من الن�ـــضّ اأرقى لفظًا، 

واأجود ترتيبًا مّما �شبق، وهما :

ل����������������������������ْن �أت�������������������������ل�������������������������َف �ل�����������������������ش�����������ج�����������ر�
و�ل�����������������������������������������������������������������زرَع و�ل�������������������������زه�������������������������ر�

�ل���������������������������������ش����������������رر� �أحل����������������������������������������������َق  �أو 
ب�������������������ال�������������������ط�������������������ائ�������������������ِر �ل���������������������غ���������������������رِد

فالفكـــرة ح�شنة وهي املحافظة على البيئة والرفـــق باحليوان، فلفظة " اأتلف" 
تليـــق مبـــا ي�شيب ال�شجـــر من عبث الب�شر، كمـــا اأّن عبارة " اأحلـــق ال�شررا" عبارة 
موفقـــة لأّنها �شاملة لـــكّل اإف�شاد واأذى، �شـــواء اأكان للطري اأو لغريه، كمـــا اأّن ال�شفة 
"الغرد" جاءت من�شجمة مع الرتكيب واملعنى، فهي من اأبرز �شفات الطري واأبهاها، 
فهـــي مفردة �شترثي لغـــة الطفل، وذلك خالفـــًا لـلفظة "احل�شـــن" يف قوله ال�شابق 
"امللب�ـــض احل�شـــن" وهي مل تكـــن غري ح�شو لبلـــوغ القافية وا�شتيفاء الـــوزن، ولكّنها 
يف احلقيقـــة اأف�شدت املعنـــى؛ اإذ يفهم منها اأّن املتعّلم لن يف�شـــد امللب�ض احل�شن اأّما 
غـــريه، فهو خارج عن ق�شمه؛ ومـــن ثّم فاإّن التلميذ ميكن اأن يكـــون مف�شدًا يف بع�ض 
اأحوالـــه، وهذا معنى فا�شد، ول يق�شده ال�شاعر اأو من اختار الن�ّض بالطبع. وعندي 

اأّن الناظم اأو فريق التاأليف لو جعلوا مكان املقطع الثاين البيتني: 

ل�������������������������ن �أف���������������������������������������ش�������������������د �ل��������������وط��������������ن��������������ا
��������ش�������ك�������ن�������ا م���������������������ن  �آذى  �أو 
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�أه�������������������������������ل�������������������������������ي  وم�����������������������������������ن م���������ع���������ن���������ا
ب������������ي������������دي �أو  ب��������������������ال��������������������ق��������������������وِل 

لـــكان الن�ّض اأكرث قبوًل يف الذائقة لفظًا ودللة. واأّما الالزمة "معتمدي" التي 
جعلها تتكرر بعد كّل مقطع من الأبيات فهي جاءت يف غري �شياقها املعنوي، بل اأجزم 
اأّن الطفـــل لن ي�شتخدمها م�شتقباًل بهذا املعنى الـــوارد يف الن�ّض؛ وعلى هذا فيمكن 
القـــول اإّن هـــذه الالزمة جـــاءت كذلك تكملة للـــوزن والقافية، ولعّل مـــن الأن�شب اأن 
يو�شع ال�شاعر مكانها "واهلل ي�شهد يل"؛ لأّن املقام مقام ق�شم، واملق�شم عادة ُي�شهد 
اهلل علـــى مـــا يق�شم به، "واهلل على ما اأقول �شهيـــد اأو وكيل"، كما اأّن البديل املقرتح 

.)O///O//O/O/( على وزن اللفظة املقرتح طرحها
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المبحث الثاني 

اأنا�شيد الف�شائيات � قناة طيور اجلنة نوذجًا

اأ�شبحـــت القنوات الف�شائّية بعاّمة متّثل و�شيطًا مهّمـــًا يف تلقي كثري من املواّد 
الثقافّيـــة واملعرفّيـــة يف �شتى املجـــالت، ل يف جمـــال الأدب واللغـــة وحدهما، بل يف 
جمالٍت �شّتى من فكر وفنون و�شيا�شة واقت�شاد واجتماع وطبيعة وف�شاء، وغري ذلك 
من العلوم واملعارف الإن�شانّية النظرّية والتطبيقّية؛ ولهذا فال ميكن جتاوز القنوات 
الف�شائّيـــة يف هـــذه الدرا�شة التي تتنـــاول "اأثر الأنا�شيد يف لغـــة الطفل"؛ وذلك لأّن 
ة يحتاجون اإىل رعاية كبرية بتمحي�ض ما ي�شاهدونه وي�شمعونه فهو  الأطفـــال بخا�شّ
قـــد ل يحّقق الغايات الرتبوية والثقافية واللغوية املن�شودة فيهم؛ لي�شبحوا م�شّلحني 
مبا يذودون به عن خماطر العوملة والتغريب))1((. ومل يكن اختيار هذه القناة حم�ّض 
م�شادفـــة، واإمّنـــا هي بح�شـــب راأي كثري مـــن امل�شاهديـــن واملهتمني باأمـــر الأطفال 
وتربيتهـــم متّثـــل اأكرث القنـــوات م�شاهـــدًة لدى الأطفـــال؛ ولذلك اختارهـــا الباحث 
بو�شفها م�شدرًا اإعالمّيًا ومنوذجًا لبقية القنوات الأخرى، على الرغم من اأّن نتائج 
ال�شتبانة بّينت لحقًا اأّنها لي�شت القناة املف�شلة لدى كثري من الأطفال، ويف ظّني اأّن 
هذه النتيجة قد تنطلي على العينة املذكورة، ول ميكن تعميمها على غالبية الأطفال 
الذين يبدو وا�شحًا لكّل م�شاهد اأّنهم كثريو امل�شاهدة لهذه القناة؛ لأ�شباب �شنف�شح 

عنها يف الق�شم الثاين من هذه الدرا�شة.

عائ�شـــة عهـــد خورّي، اأثر اأغاين الأطفال يف تكوين لغة الأطفال"، ن�شاء �شورّية، مر�شد حّر   )1(
.www.up-sy.com ،يهتّم بق�شايا املجتمع يف �شورّية. جامعة حلب، 2007م
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�شـــت يف تقـــدمي الأنا�شيـــد باألوانها  وطيـــور اجلنـــة مـــن القنـــوات التـــي تخ�شّ
املختلفـــة؛ الدينّية والجتماعّيـــة والوطنّية والإر�شادّية؛ ونظـــرًا ل�شيق املقام يف هذا 
البحـــث املحكـــوم ب�شفحات حمـــدودة ف�شـــوف اأكتفـــي بدرا�شة ثالثـــة ن�شو�ض من 
اأنا�شيدهـــا، اآماًل اأن تعطـــي هذه الن�شو�ض الثالثة روؤية وا�شحـــة عن بقية الأنا�شيد 
الأخـــرى. والن�شو�ض التي اخرتتها من الن�شو�ـــض الف�شيحة، ولي�شت من الأنا�شيد 
ذات العامّيات العربّية اأو الف�شيحة التي تخالطها عامّية، وهي كثرية يف هذه القناة، 
فهي لي�شت من اهتمامات هذا البحث الذي يهدف اإىل ما يرثي اللغة الف�شيحة لدى 

الطفل. 

وفيه)1(: الن�ّض الأول املختار وهو بعنوان "اأبو هريرة"، 

ح��������ف��������ٌظ  وذ�ك����������������������رٌة  رح����ب����ة�إمي���������������������اٌن  ب����������������ربِّ  �ل����ك����ع����ب����ة
����ْل����ُب����ة ��ح��ب��ةع�����ق�����ي�����دٌة ر��������ش������خ������ٌة �����شُ �ل�����شُّ ح�����ب�����ذ�    ي�����ا  �إذْن  

م������������������ع خ������������������������ِر �مل���������ر����������ش���������ل���������ن

�ل�������������ذي هلِل  َج�������َع�������َل    �ل��������دي��������َن     ِق����و�م����ا�حل�����������������م�����������������ُد   
�أب�������������������ا  ه�����������ري�����������رة  �إم����������ام����������اًوج������������ع������������َل �أب��������������������ا ه��������ري��������رة
م���������������زْم �هلِل  وح���������نل���������ر����������ش���������وِل  وق����������������������ٍت  ك������������������لِّ  يف 
�ل�����ع�����امل�����ْنول��������ث��������ل��������ِث �ل��������ل��������ي��������ِل ق�������ائ�������ْم رّب    ي�������ع�������ب�������ُد    
�أح���م���ْد�أب���������وه���������ري���������رة �أب�������وه�������ري�������رة �ل����ه����ادي  ح���دي���َث  ر�وي 
ب���ج���ن���اِن  �خُل������ْل������ِد    ف��لَ��ت�����َش��َع��ْد�أب����������اه����������ري����������رة �أب��������اه��������ري��������رة
������ن������ة �����ةي�����������ا م����������در�����������ش����������َة �ل�������������شُّ �ملِ�����نَّ ذ�      ��������ِه��������ُدُه      ُن�����������������شْ
���������������َك     ن�����ت�����م�����ّن�����ى ل�����ل�����ق�����اَك  ف���������������������ي        �جل����ّن����ةب���������������ح���������������بِّ

 

 www.toyoraljanah.tv قناة طيور اجلّنة  )1(



141

�أدب   )1( �ل��ع��رب��ي  �ل��ط��ف��ل  ل��غ��ة 
�لأطفال و�أثره يف تنمية لغة �لطفل

يبـــداأ الن�شيـــد باأبيات ل توحـــي باأّنها مطلع؛ وذلـــك لأّن العبـــارات التي جاءت 
متتابعة ل يفهم منها جملة وا�شحة، واإمّنا جمّرد نظم لكلمات متجاورة: "اإمياٌن برّب 
الكعبـــة"، ول ميكن عّد "اإميان" مبتداأ؛ لأّنه ل يجـــوز البتداء بنكرة، والراجح عّده 
خربًا ملبتداأ حمذوف تقديره "هذا اإميان"، ولكن بهذا التاأويل ل معنى للكالم؛ وبهذا 
يفهـــم اأّن الق�شد من املطلع هو جمّرد الإتيان بكلمات ذات ظالل دينّية "اإميان، رّب 
الكعبـــة، عقيـــدة...". كما اأّن الأبيات تعتمد يف اأغلبهـــا على ت�شكني نهايات الأ�شطر، 
نحو: "الكعبه، رحبه، �شلبه، ال�شحبه، اأبوهريره، قائم، لزم، ال�شّنه..." ول�شّك يف 

اأّن هذا الت�شكني يفّوت على الطفل امل�شتمع تعّلم اإقامة احلركات والإعراب.

ولكـــن على الرغم مـــن ذلك كّله اإل اأّن الن�ّض على ب�شاطـــة تراكيبه وجمله فيه 
ما يفيد الطفل با�شتخدام بع�ض الأفعال وعملها، من ذلك مثاًل الفعل "جعل" الذي 
ين�شب مفعولني، وهكذا قد جاء يف مو�شعني من الن�ّض؛ الأول "جعل الدين قوامًا"، 
والثـــاين "جعل اأبـــا هريرة اإمامًا"، كمـــا اأّن اإعراب "اأبا" اإعـــراب الأ�شماء اخلم�شة 
باحلـــروف يف جميع موا�شـــع وروده يف الن�شيد فيه معلومة مفيـــدة للطفل تعينه على 

املحاكاة والتقليد لحقًا.

فـــكّل ذلـــك ل حمالة �شي�شيف جديدًا اإىل لغة الطفل اأو رمّبا ير�ّشخ املعلومة اإذا 
كان يعرفها من قبل. كما اأّن التقدمي والتاأخري يف جملتي "لر�شول اهلل مالزم، ولثلث 
فيهما مراعاة للقواعد النحوية التي توجب تقدمي اجلار واملجرور على  الليل قائم"، 
املبتـــداأ النكرة، وكـــذا يف الن�ّض ا�شتخدام م�شيب لــــ"لم الأمر" يف جزمه امل�شارع 
"فلت�شعْد"، وهذا اأ�شلوب رفيع، ميكن اأن يبقى يف ذاكرة الطفل وي�شتطيع اأن يحاكيه 
يف كالمـــه وكتابتـــه. وكذا ما يحمد لهذا الن�ّض اأّن فيه بع�ض املفردات اجلديدة التي 
�شتـــرثي معجم الطفل، مثل :" ذاكرة، رحبة، را�شخـــة، �شلبة، حّبذا، قواما، املّنة"، 
كّل هـــذه الألفاظ والأ�شاليـــب تعني الطفل على تكوين �شليقـــة يف �شغره جتعله قادرًا 

على تعاطي لغة ف�شيحة حتّدثًا وكتابًة.
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ولكـــن اأعظم ما يعيب هذا الن�شيد اأّن تراكيبه موغلـــة يف الب�شاطة اإىل م�شتوى 
يـــكاد تختفـــي معه اجلمـــل التي اعتمـــدت على التكـــرار يف اأكرث من مو�شـــع كتكرار 
"اأبوهريـــرة"، ولعـــّل هذا التكرار جاء تعوي�شًا للمو�شيقـــا امل�شطربة يف هذه الأبيات 
التي ل ي�شتقيم وزنها اإذا ما قرئت قراءة عادية،  اأّما عند اأدائها ملّحنة وفق طريقة 
هذه القناة فال يتبنّي لل�شامع هذا ال�شطراب لإ�شباع ما ل ي�شبع يف القراءة العادية، 

والعتماد على التكرار لإقامة الوزن. 

اأما الن�ّض الثاين فهو بعنوان " حمزة بن عبداملطلب" )1(: 

�أ��������������������ش�������������������ُد    �ل�����������ل�����������������������ِه   و�ل����������ر�����������ش����������وْل
ح���������������م���������������زْه   �����������ش����������ّي����������ُد  �ل�����������������ش��������ه��������د�ْء

ك����������������������������������اَن   ي�������������������������������ش���������������وُل   وي�������������ج�������������وْل
ب���������������������������ع���������������������������زٍّ  و�إب�����������������������������������������������������اْء للحقِّ  

حم����������ّم����������ْد �هلِل  ر������������������ش�����������������وِل  ع����������������������������مُّ   
�ل������������������������ف������������������������ار�������������������������ض �مل�����������������������غ�����������������������و�ر

وب������������ح������������م������������زَة ع��������������������������������زَّ    �لإ�����������������ش�����������������ْم
و�ن�����������ت�����������������������ش�����������َر  خ�������������������������ُر   �لأن�������������������������اْم

ك���������������ّف���������������اُر ق����������ري���������������������ضٍ ق�����������������ْد �������ش������ق������ط������و�               
وه�������������������������وْت ل����������ل����������ب����������اط����������ِل  �أ�����������ش����������ن����������اْم

و���������ش��������ن��������ح��������ي��������ا ن�������������������������ش������������دو  ون���������������غ���������������ّرْد
و���������ش��������ن��������ب��������ق��������ى ن��������ح��������ك��������ي ون�����������������������������رّدْد

�أي����������������������������������������َن �أن����������������������������������������َت ي��������������������ا ح����������م����������زة
������������ش����������ت����������ق����������ن����������ا ن�����������������������������ش��������������ر�ً ع������������������ّزة

املرجع ال�شابق.   )1(
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�أدب   )1( �ل��ع��رب��ي  �ل��ط��ف��ل  ل��غ��ة 
�لأطفال و�أثره يف تنمية لغة �لطفل

ل يختلـــف هـــذا الن�شيد عن �شابقـــه اإل يف اأّنه ح�شد معلومـــات تاريخّية ودينّية 
كاألقـــاب حمزة باأّنه اأ�شد اهلل و�شيد ال�شهـــداء، واأّنه عّم ر�شول اهلل، وقد تكون هناك 
بع�ض املفردات اجلديدة التي ت�شيف اإىل الطفل بع�ض املعاين اجلديدة اإىل معجمه، 
مثـــل: " ي�شول، يجول، عـــّز، اإباء، الأنام، �شقطوا، هوت، ن�شدو، نغّرد"، ولعّل كلمتي 
"هـــوت ون�شدو" بجانب دللتهما فيهمـــا فائدة اأخرى للطفل؛ بكونهمـــا اأفعاًل معتّلة 
الأخـــريـ فالأول جـــاء على �شورة املا�شي، والثاين جاء علـــى امل�شارع، فالتعّرف على 

هذه ال�شيغ يك�شبه معلومة لغوّية جديدة ل حمالة. 

اأّما الن�ّض الثالث فهو عن "اجلّنة")1(:  

�جل����ّن����ة رّب��������ي  ُت����دخ����لَ����ِن����ي  ه����������ذ� �أق�������������ش������ى م�������ا �أمت������ّن������ى�أْن 
�مل������ّن������ةوت����ه����َب يل �ل������درج������اِت �ل��ع��ل��ي��ا ذ�              ي���������ا 

ي������������������������������������������������������������ا رّب������������������������������������������������������������ي

ب��ك �إل  ق�����������ّوَة  ول  ح���������وَل  م������وىلل  ي��������ا  �ل�����������ق�����������ّوِة  ذ�  ي��������ا 
�مل������������������ّن������������������ة�������ش�����رْف و�ب�����ع�����ْد ع���ّن���ي �ل���ذل���ة ذ�  ي���������������������������ا 

ي������������������������������������������������������������ا رّب������������������������������������������������������������ي

يف �جل�����ّن�����ِة ���ش��ح��ب��ي ورف����اق����يي��������ا ل�����ه�����ن�����ائ�����ي ح��������ن �ألق����������ي
�خل�����������ِق ب����ن����ع����م ِ  �مل������������������ّن������������������ةف�������رح�������َن  ذ�  ي���������������������������ا 

ي������������������������������������������������������������ا رّب������������������������������������������������������������ي

يل �ج����ع����ل  �إل�����ه�����ي  م�������تُّ  ن����������ور�ً و�غ������ف������ْر يلو�إذ�  يف ق�������ري 
����ِل �����شْ �مل������������������ّن������������������ةو�ح���������ش����ْرين م����ع خ�����ِر �ل����رُّ ذ�  ي���������������������������ا 

ي������������������������������������������������������������ا رّب������������������������������������������������������������ي

املرجع ال�شابق.   )1(
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هـــذا الن�ّض يتفق مـــع الن�شنّي ال�شابقني يف احلر�ض علـــى كّل ما يحّقق النغم، 
واللحن اأكرث من املعاين والدللت،، ورمّبا يختلف عن �شابقه يف اأّن ا�شتهالله ي�شمل 
تركيبـــًا يفيد الطفل يف اأن ي�شتخـــدم امل�شدر املوؤّول ويجعله مبتـــداأ "اأن تدخلني رّب 
اجلّنـــة" اأي اإدخايل اجلّنة، وخربه اجلملـــة ال�شمّية "هذا اأق�شى ما اأمتنى"، وهذا 
اأّما على م�شتوى  الأ�شلـــوب قراآين، على غـــرار قوله تعاىل :"واأن ت�شوموا خري لكم". 
املعجـــم ففي الن�ـــضّ بع�ض املفردات اجلديدة التي ت�شيـــف اإىل الطفل جديدًا يرثي 
لغتـــه فهمـــًا وتوظيفًا، من ذلـــك : "تهب" مبعنى تعطـــي، و"العليا" التـــي هي موؤنث 
الأعلـــى، و"ذا" التي مبعنى �شاحـــب، و"املّنة" التي مبعنى الف�شل، و"هنائي" الذي 
مبعنى �شعادتي وفرحي وحبوري، و"اح�شرين" مبعنى "اأدخلني"، وهي عبارة قراآنية 
كذلك، ومثلها احلال يف "فرحني" التي جاءت يف �شياق يتماهى مع ال�شياق القراآين 
:" فرحـــني مبـــا اآتاهم اهلل". وكمـــا اأّن يف الن�ّض مترينًا جيـــدًا للطفل على بناء فعل 
كّل هذه املعلومات  الأمر، وذلك وا�شح يف الأفعال :" ا�شرف، ابعد، اجعل، اح�شر"، 
وال�شتخدامات اللغوية قد تفيد الطفل، ولكّن الأحلان ال�شاخبة واملو�شيقا  الطاغية 

على الأداء حتول دون اإفادة الطفل من املعارف اللغوّية. 

ويلحـــظ بعاّمة علـــى اأنا�شيد هذه القنـــاة ميلها اإىل التكـــرار واجلمل الق�شار، 
واختيـــار الألفـــاظ الب�شيطـــة يف دللتها، وال�شهلـــة يف خمارجها، وهـــذه من دواعي 
املحافظـــة علـــى النغم واللحـــن والإيقاع، هذه املحافظـــة التي متّثل الغايـــة الرئي�شة 
من اأنا�شيد هـــذه القناة؛ ولعّل طغيان الأحلان والأنغام واملو�شيقا واملعازف يف الأداء 
هـــي ال�شبب الرئي�ض يف عدم اإفادة الأطفال من الفوائد اللغوّية القيمة التي ا�شتملت 

عليها هذه الأنا�شيد.

وبعاّمـــة ميكن القـــول اإّن الأنا�شيـــد املدر�شّية واأنا�شيد القنـــوات الف�شائية قناة 
طيـــور اجلّنـــة بخا�شة تقعان على طـــريف نقي�ـــض؛ اإذ الأنا�شيد املدر�شّيـــة على قلتها 
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�أدب   )1( �ل��ع��رب��ي  �ل��ط��ف��ل  ل��غ��ة 
�لأطفال و�أثره يف تنمية لغة �لطفل

تعوزهـــا اخلفة والتلوين ال�شوتي والإيقاع املمّيز املوجود يف اأنا�شيد طيور اجلنة، اأّما 
اأنا�شيـــد هذه القناة فهي تكاد تخلو مّمـــا يفيد لغة الطفل اإل يف القليل من مفرداتها 
واإعمال بع�ض الأفعال وفق مقت�شاها النحوي غري  اأّن تطبيع الأنا�شيد بطابع الأغاين 

يحول دون اإفادة الطفل من هذه املفردات والوظائف اللغوية بعاّمٍة.
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�أدب   )1( �ل��ع��رب��ي  �ل��ط��ف��ل  ل��غ��ة 
�لأطفال و�أثره يف تنمية لغة �لطفل

المبحث الثالث 

 قراءة ال�شتبانة ونتائجها

اعتمـــد البحث علـــى اأداة واحدة وهـــي ا�شتبانة، ولكّنها جـــاءت على منوذجني 
اأحدهمـــا للكبـــار، والآخر لل�شغار، وقـــد كان اختيـــار العينة ع�شوائيـــًا، وا�شتمل كّل 
منـــوذج منهما علـــى ع�شرين فقرة، اأّما منـــوذج الكبار فجعلنا فيـــه كّل فقرة ت�شتمل 
علـــى خم�ض درجـــات للقيا�ض، وهي "اأوافـــق ب�شدة، اأوافق، حمايـــد، ل اأوافق ب�شّدة، 
اأوافـــق"، بينمـــا اكتفينـــا بثـــالث درجـــات يف القيا�ـــض، يف منوذج ال�شغـــار، وهي: " 
اأوافـــق، حمايـــد، ل اأوافق"؛ وذلـــك حر�شًا مّنا علـــى ت�شهيل امل�شاركة مـــن الأطفال 
الذيـــن تراوحت اأعمارهم بني )11 ـ 17( �شنة؛ ونظرًا حلـــدود هذه الورقة وتقّيدها 
ب�شفحـــات حمدودات فـــاإيّن �شوف اأكتفي بتحليـــل بع�ض فقـــرات النموذجني، وهي 
الفقـــرات التي تخدم فكرة البحث "اأثر الأنا�شيد يف لغة الأطفال" ب�شورة مبا�شرة، 
تاركني الفقرات املت�شلة بالثقافة والدين والأخالق، اآملني اأن تتاح لنا فر�شة اأخرى 

لتناول تلك اجلوانب التي ل تقّل اأهمّية عن اللغة.

اأوًل � ا�شتبانة الكبار :
اأظهـــرت النتائج اأّن عـــددًا كبريًا من العينة يـــرى ّن "الأنا�شيد �شرورّية لتنمية 
لغة الأطفال"، وهذا هو ن�ض الفقرة التي وردت يف ال�شتبانة، وقد كانت جملة ن�شبة 
الذيـــن يوافقون ب�شدة وبغري �شـــّدة )56%(، وهذه ن�شبة مقـــّدرة بخا�شة اإذا اأ�شفنا 
اإليهـــا بع�شًا مـــن الذين اختاروا "حمايد" اإذ بينهم بطبيعة احلال من هو اأقرب اإىل 
املوافقـــة ولكّنه تـــرّدد فاختار احلياد. وهـــذه النتيجة العالية توؤّكـــد �شحة الفر�شية 
الأوىل التي انطلقت منها فكرة البحث، وهي اأن الأنا�شيد اأحد الأوعية اللغوية املهمة 

التي يتعّلم منها الطفل لغة جديدة.
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كمـــا اأجمع )84%( علـــى اأّن "الأنا�شيد �شارت متّثل ظاهـــرة اإعالمّية ل ميكن 
جتاوزها"، وهم يتوّزعون بني "اأوافق ب�شدة واأوافق"، وهذه الن�شبة كذلك تتوافق مع 
اجتـــاه البحث اإىل املقاربة الإعالمّية لالأنا�شيد بجانب املقاربة املدر�شّية؛ اإذ اإّن هذه 
الظاهرة الإعالمّية ل ينكرها اإل من ينكر ال�شم�ض يف رابعة النهار؛ ومبا اأّن الأنا�شيد 
متّثـــل ظاهرة اإعالمّية فاإّنها بحاجة اإىل ت�شليط مزيد من ال�شوء عليها، وحتتاج اإىل 
جهـــود بحثيـــة وتربوّية كبرية؛ ويزداد الأمـــر خطورة واأهميـــة يف اآن اإذا ا�شت�شحبنا 
ها " الأنا�شيد  معنـــا نتيجة اأخرى يف ال�شتبانة، وهي نتيجة الفقـــرة رقم )13( ون�شّ
املدر�شّيـــة اأقل تاأثريًا يف الأطفال من الأنا�شيد املتداولة يف القنوات الف�شائّية لوجود 
الأحلـــان يف الأخرية"، وقـــد كانت ن�شبة الذين يتفقون مع هذا الراأي )90%(، وهذه 
اأعلـــى ن�شبة ت�شل اإليها نتيجة يف القيا�ـــض، وهي تف�شي يف اآٍن اإىل ذات النتيجة التي 
اأف�شـــت اإليهـــا النتيجة ال�شابقة، وهي اأّن الأنا�شيد �شـــارت ظاهرة خطرية موؤثرة يف 
الأطفال اأكرث من تاأثري الأنا�شيد املدر�شّية وغريها. وهذه النتيجة جتعل من الأنا�شيد 
وعـــاًء اإعالمّيًا وثقافّيًا ولغوّيًا ودينّيًا واأخالقّيًا مّهمًا ت�شتوجب اهتمام القائمني باأمر 
الثقافة واللغة والديـــن والأخالق يف املجتمع. ولكن الأمر يزداد خطورًة عندما جند 
يف نتائـــج ال�شتبانة اأّن هذا الأثـــر الإعالمّي لالأنا�شيد كان نتيجة ارتباطها بالأحلان 
واملو�شيقـــا والإيقـــاع، وهذا ما ي�شعـــف تاأثريها يف لغة الطفل، ورمبا لهـــذه القناة اأو 
لغريها من القنوات املهتمة باأنا�شيد الأطفال غاية اأخرى غري الغايات التي نن�شدها، 
كجذب النتباه للدعاية والإعالن التجاري اأو رمبا لها اأهداف اأخرى لي�ض هذا حماًل 
لذكرها، ولكن من املوؤّكد اأن املح�شلة اللغوّية بخا�شةـ  وهي ما يهّمنا يف هذا البحثـ   
�شعيفة جّدًا، وما يوؤّكد هذه النتيجة ويتماهى معها وهو نتيجة الفقرة رقم )5( التي 
ها " ينفعل الطفل مع الأنا�شيد ب�شبب الأحلان دون معرفة معانيها"، حيث جاءت  ن�شّ
ن�شبـــة الذين يتفقـــون مع هذه الفر�شية )88%(، فال �شـــّك يف اأّن من يرّدد كلماٍت ل 
يعـــرف معانيها ل ي�شتفيـــد منها يف لغته حتّدثًا وكتابة، وهـــذه نتيجة تتطّلب �شرورة 
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تعـــاون اللغويني والرتبويني مع هذه الو�شائل الإعالمّية التي كما اأّكدت النتائج مهمة 
ل�شّدة تاأثريها يف الأطفال، ولكّن هذا التاأثري ل وجود له يف لغة الطفل.

ولعـــّل للرتبويني دورًا اآخر ينتظرهم يف حتقيق فاعلّية هذه الأنا�شيد وهو اإعادة 
النظـــر يف بنـــاء املقررات وطريقـــة تدري�شها لالأطفـــال؛ لأّنها ل بقـــاء لها يف ذاكرة 
الطفـــل ووجدانه خارج املدر�شة كما تبقـــي اأنا�شيد القنوات الف�شائية؛ وهذا يقت�شي 
البحـــث عن الأ�شباب: اأهي لوجود الأحلان يف اأنا�شيد القنوات اأم هي خللل كامن يف 
الأنا�شيد املدر�شّية؛ خلل م�شموين ولغوي؟ اأّيًا كانت الأ�شباب فاإّن الأطفال ل يرددون 
الأنا�شيـــد املدر�شّية خارج املدر�شة اإل بن�شبـــة �شئيلة، وهذه نتيجة الفقرة )8(، وقد 
ها "يرّدد الأطفـــال الأنا�شيد املدر�شّية خارج املدر�شة كما يرددون الأنا�شيد  كان ن�شّ
الأخـــرى"، فجـــاءت ن�شبة الذين ل يرون هـــذا )ل يوافقون ب�شّدة ول يوافقون( بلغت 
)56%( وميكـــن اأن ي�شاف اإليهم بع�ض من املحايدين الذين بلغت ن�شبتهم )12%(؛ 
اإذ بينهم من يتاأرجح بني املوافقة وعدمها. وعلى الرغم من اأّن النتيجة كانت طبيعية 
لوجـــود الأحلان يف الأنا�شيد غري املدر�شّية؛ مّمـــا يجعل الأطفال حمّفزين ومنفعلني 
مبـــا ي�شتمعونه يف القنوات الف�شائية اأكرث من الأنا�شيد املدر�شّيةـ اإل اأّن هذه النتيجة 
ت�شتوجب اإعـــادة النظر يف بناء الأنا�شيد �شكاًل وم�شمونا اأو اختيار الالئق منها؛ مع 
�شـــرورة تقدميها ب�شكل حمّفز للتالميـــذ، كـاأن تلحن، ول �شـــيء يف تلحني الأنا�شيد 
املدر�شّية؛ اإذ هذا التلحني يتنا�شب مع طبيعة الأنا�شيد بل هو من �شمات ال�شعر الذي 
يقـــال اأ�شـــاًل ليغّنى كمـــا بيّنا هذا اآنفـــًا، ول يعني التلحنيـ  بطبيعـــة احلالـ  املعازف 
واملو�شيقـــا  كما هو احلال يف بع�ض القنوات الف�شائية، واإمّنا هو التغّني بال�شعر دون 

اأن ي�شحبه �شيء من ذلك.

ومّمـــا يجدر ذكره اأّن الأنا�شيد املدر�شّيـــة كانت يف املا�شي واإىل اليوم يف بع�ض 
البيئـــات العربّيـــة توؤدى باأحلان واأنغـــام؛ فلذلك الأطفال يحفظونهـــا ويرددونها، بل 

ي�شتمتعون بح�ش�شها وينتظرونها بلهفة و�شوق.
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ثانيًا � ا�شتبانة الأطفال :  
ا�شتمـــل هذا النموذج علـــى ع�شرين فقرة كذلك، ولكننـــا اقت�شرنا يف درجات 
القيا�ض على ثالث فقط ت�شهياًل للطفل يف اختيار ما يتفق معه من الفقرات، ونحاول 
يف هـــذه العجالة تنـــاول بع�ض نتائج الفقـــرات التي تخدم فكرة البحـــث. ولكن قبل 
ا�شتعرا�ض هـــذه النتائج لبد من الإ�شارة اإىل �شقوط بع�ض الفر�شيات التي طرحها 
الباحـــث، منهـــا اأّن قنـــاة طيور اجلّنة لي�شـــت هي القنـــاة املف�شلة لهـــوؤلء الأطفال؛ 
اإذ كانـــت نتيجـــة الفقرتني املت�شلتني بهـــذه الفر�شية تدح�شهـــا، فالفقرة رقم )2( 
فجـــاءت النتيجة بن�شبة  ـــل اأنا�شيدها قناة طيور اجلنة"،  هـــا:" اأكرث قناة تف�شّ ون�شّ
)90%( ل تتفـــق مع هـــذه الفر�شية، وهي ن�شبة كبرية جـــّدًا، وتتفق مع هذه النتيجة 
نتيجـــة الفقرة رقـــم )13(، وكان م�شمونها :" ت�شتمع ب�شمـــاع الأنا�شيد املوجودة يف 
طيور اجلّنة اأكرث من الأنا�شيد املدر�شّية لوجود الأحلان فيها"؛ اإذ بلغت ن�شبة الذين 
مل يوافقـــوا على هـــذا الراأي )70%(، وقد تـــزداد هذه الن�شبة مـــن ن�شبة املحايدين 
الذين كانـــوا )20%(ـ فرمبا يكون من بينهم من كان مرتددًا بني املوافقة واملخالفة. 
وعلـــى الرغم مـــن �شقوط فر�شيـــة: اأّن اأنا�شيد قناة طيور اجلنة هـــي اأكرث الأنا�شيد 
ا�شتماعـــًا اإل اأّن ذلك ل يعني اأّنهم ل ي�شتمعون لأنا�شيد قنوات اأخرى؛ اإذ كانت ن�شبة 
الذين ي�شتمتعون باأنا�شيد الف�شائيات )95%(، وهذه اأعلى ن�شبة يف نتائج الفقرات، 
وهي نتيجة تدعم فر�شية اأثر الأنا�شيد بعامة يف الأطفال واأنا�شيد القنوات الف�شائية 
ة. ومن نتائج هذه ال�شتبانة تاأّكدت ذات اخلطورة التي اأ�شارت اإليها ا�شتبانة  بخا�شّ
الكبار، وهي اأّن هوؤلء الأطفال عند �شماعهم الأنا�شيد يف القنوات الف�شائية يهتّمون 
بالأحلـــان اأكرث من اهتمامهم بالكلمات ومعانيهـــا، وكان ذلك يف نتيجة الفقرة رقم 
فكانت  )5(، وم�شمونها : "تهتّم يف الأنا�شيد بالأحلان اأكرث من الكلمات واملعاين"، 
ن�شبـــة الذين يتفقون مع هذا الـــراأي )55%(، ورمبا يزدادون مـــن املحايدين الذين 
بلغـــت ن�شبتهـــم )20%(ـ اأّما ن�شبة الذين ذكـــروا اأّنهم يهتّمـــون بالكلمات واملعاين ل 

بالأحلان فقد بلغت فقط )%25(.
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وعلـــى الرغم من اأّننا مل نكن مطمئنني لبع�ض اختيارات الأطفال واأجوبتهم اإل 
اأّن هنـــاك بع�ض النتائج املتوافقة مع بع�شهـــا؛ جتعلنا نقرتب من الت�شليم ب�شّحتها، 
مـــن ذلـــك مثاًل هناك توافـــق تام بني فقرتني تقي�شـــان هدفًا واحـــدًا تقريبًا، الأوىل 
رقـــم )8( وم�شمونها: "تردد الأنا�شيد املدر�شّية خـــارج املدر�شة كما تردد الأنا�شيد 
�ض الأنا�شيد  الأخرى"، وكانت الفقرة الثانية ورقمها )19( وم�شمونها: "حتّب ح�شّ
اأكـــرث مـــن احل�ش�ض الأخرى"، فجـــاءت ن�شبتا نتيجـــة الفقرتـــني مت�شاويتني، وهي 
)55%(، وهاتـــان النتيجتان تتفقان مع نتيجة الفقرة الأوىل التي تقي�ض ن�شبة حّبهم 
لالأنا�شيد، وقد بلغت )95%( غري اأّن ثمة ا�شتنتاجًا مهّمًا من هذه املقارنات وهي اأّن 
ن�شبة كبـــرية مفقودة بني الذين يحّبون ال�شماع لالأنا�شيد واأولئك الذين يرددونها اأو 
يحّبون ح�ش�شها، فاإذا ح�شبنا الفرق بني )95%( الذين يحبون الأنا�شيد ـ و)%55( 
الذين يحّبون ح�ش�شها اأو الذين يرددونها خارج املدر�شة فنجد هناك ن�شبة )%40( 
مفقوديـــن؛ اأي هم يحّبونها ولكّنهم ل يحّبـــون ح�ش�شها اأو ل يرددونها، وهذا ي�شري 
اإىل اأمـــر مهّم هو اأّن هوؤلء املفقودين مل يجـــدوا يف اأنا�شيد املدر�شة ما ي�شبع نهمهم 
اأو ما يجذبهم اإليها، فهم فيحّبونها ولكن ل يحّبون ح�ش�شها ول يرددون اأنا�شيدها 
خـــارج املدر�شة، وهذه النتيجة تتفق مع ما ذكره الكبـــار الذين يرون بن�شبة )%56( 

من الأطفال ل يرددون الأنا�شيد املدر�شّية كما يرددون اأنا�شيد القنوات الف�شائية.

وخال�شـــة الأمـــر اأّن هذه النتائـــج تفر�ض �شـــرورة اإعادة النظـــر يف م�شامني 
الأنا�شيـــد املدر�شّيـــة املختـــارة، وما فيها من مقّومـــاٍت فنية و�شمـــات لغوّية، بل حتى 
طريقـــة اأدائها ومن ي�شنـــد اإليه تدري�شها مـــن املدر�شني، فاإّن اإعـــادة النظر يف هذه 
الأمور وغريها ت�شمن اإمكانية توظيف هذه الن�شو�ض املاتعة املحبوبة لدى التالميذ 

فيما ينفع لغتهم وثقافتهم واأخالقهم وقيمهم وغريها.
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الخاتمة

تبـــنّي لنا مـــن خالل مباحـــث الدرا�شة الثالثة التـــي تناولت واقـــع الأنا�شيد يف 
الف�شاءيـــن املدر�شـــي والإعالمّي اأّن هـــذه الن�شو�ض املقّدمة ل توؤثـــر يف لغة الطفل 

التاأثري الإيجابي املن�شود؛ ويرجع ذلك لعدة اأ�شبابها منها :

• اأّن الأنا�شيد املدر�شّيـــة قليلة، ول تكاد ت�شاوي �شيئًا حّتى تكون ماّدة موؤثرة 	
يف لغة الطفل.

• اأّن الن�شو�ض التي ميكن اأن ت�شّنف من جن�ض الأنا�شيد املدر�شّية ل تنطبق 	
عليهـــا متامًا �شفات الن�شيد من حيث الـــوزن والتنويع يف القوايف والتلوين 
ال�شوتي اإل يف القليل منها؛ وعليه فاإّن غياب هذه العنا�شر يقّلل من تفاعل 

الأطفال مع هذه الأنا�شيد؛ ومن ثّم ي�شعف تاأثريها يف لغتهم.

• تدري�ـــض الأنا�شيد املدر�شّيـــة كاأي جن�ٍض من اأجنا�ـــض الأدب دون الهتمام 	
بتلحينهـــا وتنغيمها فّوت ذلك علـــى التلميذ التاأّثـــر مب�شامينها واكت�شاب 

�شيء من لغتها.

• طغيـــان الأحلـــان واملو�شيقـــا يف اأنا�شيد طيور اجلّنة وغريهـــا من القنوات 	
املهتمـــة بالأنا�شيـــد حال دون اإفادة الطفل مّمـــا فيها من جديد يرثي لغته 

على م�شتوى املعجم والدللت والرتاكيب.

• اأّن يف الأنا�شيد املقّدمة يف الأوعية املدر�شّية واملبثوثة يف القنوات الف�شائّية 	
فوائد لغوّية ل باأ�ض بها، غري اأّن اإفادة الطفل من كال الوعاءين قليلة؛ وذلك 



154

لأّن الأنا�شيـــد املدر�شّيـــة فقرية يف معظمها اإىل مقّومـــات الن�شيد اجلاذبة 
للطفـــل، بينما اأنا�شيد الف�شائيات بخا�شة قنـــاة طيور اجلّنة غلبت عليها 
الأحلـــان واملو�شيقا فحال ذلك دون اإفـــادة الطفل من مفرداتها وتراكيبها 
ودللتها، وقد �شارت فيها الأنا�شيد بهذه املو�شيقا والأحلان اأ�شبه بالغناء 

الذي غايته الرق�ض والطرب.

التو�شيات واملقرتحات :
• �شـــرورة الهتمـــام بالأنا�شيد املدر�شّيـــة باختيار الن�شو�ـــض التي تت�شمن 	

الكفايات اللغوية الالزمة لالأطفال يف مراحلهم التعليمّية املختلفة.

• �شـــرورة تدري�ـــض ن�شو�ض الأنا�شيد بطريقة خمتلفة عـــن بقية فروع اللغة 	
العربيـــة الأخرى، مـــع اأهمية التلحني والإن�شاد للن�شو�ـــض املختارة يف جّو 

من الفرح واحلبور.

• �شـــرورة تعاون الرتبويـــني والأكادمييني وال�شعراء مـــع الربامج الإعالمّية 	
ل�شمان تقدمي الأنا�شيد التي تفيد الأطفال لغة وفكرًا وخلقًا وخياًل.

• توجيه التالميذ اإىل توظيف املفردات ال�شعرية الراقية الواردة يف ن�شو�ض 	
الأنا�شيد يف اأن�شطة التعبري ال�شفوية والتحريرّية. 

• مراعاة اختيـــار الوقت املنا�شب حل�شة الأنا�شيـــد، وكذا اختيار املدر�شني 	
املنا�شبـــني الذين يدركون قيمة هذه الن�شو�ـــض واأهمّيـتها للطفل وجدانّيًا 

واأدبّيًا ولغوّيًا وثقافّيًا وتربوّيًا.
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نماذج االستبانة

(1(
ا�شتبانة عن اأثر الأنا�شيد املدر�شية واأنا�شيد القنوات الف�شائّية يف لغة الطفل

اأخي الكرمي/ اأختي الكرمية

تهـــدف هذه ال�شتبانـــة اإىل قيا�ض اأثـــر الأنا�شيـــد املدر�شية واأنا�شيـــد القنوات 
الف�شائّيـــة يف لغـــة اأطفالنا؛ وذلـــك لأّن الأنا�شيـــد يف اأيامنا هذه �شـــارت من اأ�شهر 
الربامـــج الإعالميـــة التي يتفاعـــل معها الطفل. يهـــدف الباحـــث بتعاونكم معه اإىل 
تقـــدمي مـــا ي�شهم يف ترقية لغة اأطفالنا �شواء اأكانت املـــادة املقدمة يف املدر�شة اأو يف 

القنوات الف�شائية.

 مـــا نـــوّد الإ�شارة اإليـــه هو اأّن هـــذه الدرا�شة تهدف فقـــط اإىل الهدف املذكور، 
ولي�ـــض لها اأي هدف غري ذلك، ولـــن توّظف معلوماتك يف غري هـــذا الغر�ض. اأ�شكر 

لكم تعاونك، واأ�شاأل اهلل لأبنائكم التوفيق والنجاح.

                                                            



156

الق�شم الأول : )اختياري)
املهنة :..............................................

العمر :.............................................

النوع : ذكر )          (                                   اأنثى )           (

م�شتوى التعليم : تعليم عام )   ( جامعي   )   (        فوق اجلامعي    )      (

عالقتـــك بالطفـــل: اأب )   ( اأم )   ( اأخ  )   ( اأخـــت )    ( معلـــم/ة )  ( غـــري 
ذلك )       (

الق�شم الثاين : �شع )) اأمام الختيار الذي تراه منا�شبًا للعبارة :  
م

العبارة

دة
ب�ش

فق 
اأوا

فق
اأوا

يد
حما

دة
ب�ش

فق 
اأوا

ل 
فق

اأوا
ل 

الأنا�شيد �شرورية لتنمية لغة الأطفال.1
ل 2 اإعالمّية  ظاهرة  متثل  الأنا�شيد  �شارت 

ميكن جتاوزها.
يحفظ اأطفالنا عددًا كبريًا من الأنا�شيد.3
لالأنا�شيد اأثر يف ت�شكيل اأخالق الأطفال.4
الأحلان 5 ب�شبب  الأنا�شيد  مع  الطفل  ينفعل 

دون معرفة معاين كلماتها.
يدرك الأطفال معاين الكلمات التي يرددونها.6
متثل الأنا�شيد ف�شاء ثقافيًا مهما للطفل.7
خارج 8 املدر�شية  الأنا�شيد  الأطفال  يردد 

املدر�شة كما يرددون الأنا�شيد الأخرى.
الأنا�شيد املدر�شية تلحن كاأنا�شيد الف�شائيات.9
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م

العبارة

دة
ب�ش

فق 
اأوا

فق
اأوا

يد
حما

دة
ب�ش

فق 
اأوا

ل 
فق

اأوا
ل 

الألفاظ يف الأنا�شيد �شهلة املخارج ووا�شحة املعاين. 10
يراعى يف و�شع الأنا�شيد ف�شاحة الألفاظ.11
يراعى يف و�شع الأنا�شيد املدر�شية املراحل العمرية.12
الأطفال 13 يف  تاأثريًا  اأقل  املدر�شّية  الأنا�شيد 

من الأنا�شيد املتداولة يف القنوات الف�شائية 
لوجود الأحلان يف الأخرية.

ي�شتخدم الطفل اأحيانًا مفردات الأنا�شيد يف 14
لغته اليومّية.

تظهر مفردات الأنا�شيد اأحيانًا يف كتابات الطفل.15
فلن 16 الطفل  واقع  عن  بعيدة  الأنا�شيد  لغة 

ي�شتفيد منها.
�شليمة 17 الأنا�شيد  يف  التي  والرتاكيب  اجلمل 

وتوؤّدي املعنى املن�شود. 
بالفكرة 18 الأنا�شيد  يف  الهتمام  يكون 

وامل�شمون اأكرث من الألفاظ والرتاكيب.
تختلط الأنا�شيد بكثري من الألفاظ العامّية.19
ي�شتطيع الطفل بكل �شهولة حماكاة الأنا�شيد 20

وترديدها.
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(2(
ا�شتبانة ال�شغار

الق�شم الأول : )اختياري)
�شفك الدرا�شي : 

عمرك :

�شع )( اأمام الختيار الذي تراه منا�شبًا للعبارة :  

فقالعبارةم
اأوا

يد
حما

فق
اأوا

ل 

ت�شعر مبتعة كبرية عند �شماعك لالأنا�شيد.1
اأكرث قناة تف�شل اأنا�شيدها قناة طيور اجلنة.2
حتفظ عددًا كبريًا من الأنا�شيد.3
تتعلم من الأنا�شيد لغة جديدة ومفيدة.4
تهتم يف الأنا�شيد بالأحلان اأكرث من الكلمات واملعاين.5
تفهم معاين الكلمات التي تردد  يف الأنا�شيد.6
ت�شيف اإليك الأنا�شيد معلومات ثقافية جديدة.7
تردد الأنا�شيد املدر�شية خارج املدر�شة كما تردد 8

الأنا�شيد الأخرى.
ي�شتخرج لك املعلم الكلمات اجلديدة يف الأنا�شيد 9

املدر�شية ويو�شح معانيها.
هناك �شعوبة يف ترديد الأنا�شيد وراء املن�شدين 10

يف قناة طيور اجلنة.
حتفظ الأنا�شيد املدر�شية ب�شرعة لأّنها �شهلة.11
ال�شف 12 هذا  اأنا�شيد  بني  وا�شح  فرق  هناك 

وال�شفوف الدرا�شية ال�شابقة.
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فقالعبارةم
اأوا

يد
حما

فق
اأوا

ل 

ت�شتمتع ب�شماع الأنا�شيد املوجودة يف طيور اجلنة 13
اأكرث من الأنا�شيد املدر�شّية لوجود الأحلان فيها.

ت�شتخدم مفردات الأنا�شيد يف لغتك اليومية.14
ت�شتفيد من مفردات الأنا�شيد يف كتابة التعبري وغريه.15
يلِّحن لكم املعلم الأنا�شيد املدر�شية.16
لغة الأنا�شيد بعيدة عن واقعك فلن ت�شتفيد منها.17
اجلمل يف الأنا�شيد وا�شحة املعاين.18
حتب ح�شة الأنا�شيد اأكرث من احل�ش�ض الأخرى.19
تختلط الأنا�شيد يف طيور اجلنة بالألفاظ العامّية.20
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المصادر والمراجع

اأوًل� امل�شادر :
القراآن الكرمي.. 1

 .2 www.toyoraljanah.tv قناة طيور اجلّنة 
"لغتـــي اجلميلـــة"، املقـــرر علـــى ال�شـــف اخلام�ـــض البتدائـــي، املبحثني 3. 

الدرا�شّيـــني الأول والثـــاين، فريـــق مـــن املتخ�ش�شـــني، وزارة الرتبيـــة، 
ال�شعودية، ط1430هـ.

ثانيًا � املراجع :
اأحمـــدـ حممد حميي الدين وفردو�ض اأحمد جاد، "تعليم الأنا�شيد العربية . 1

للمبتدئـــني من الناطقني بغريهـــا با�شتخدام احلا�شـــوب، املجل�ض الدويل 
للغة العربّية

 www.arabic-teacher.com

البجة، عبدالفتـــاح ح�شن، اأ�شاليب تدري�ض مهارات اللغة العربية واآدابها، . 2
الإمارات، دار الكتاب اجلامعّي، 2001م.

ابـــن ر�شيـــق، "العمـــدة يف �شناعـــة ال�شعر ونقـــده"، حققـــه حممد حميي . 3
عبداحلميد، بريوت، دار اجليل، ط5، 1401هـ.

�شبحـــي اإبراهيم �شرقاوي واأكرم عادل الب�شري، "اأغاين الأطفال ال�شعبّية . 4
يف الأردن ودللتهـــا الرمزيـــة، املجلـــة الأردنية للفنون، جملـــد ال�شاد�ض، 

العدد الثاين، 2013م.
العابد، �شليمان بن اإبراهيم، "املوؤّدبون وجتربتهم يف تعليم العربية.. 5

http://www.alarabiah.org/index.php
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�شرحه و�شبطه ورّتب فهار�شه/ اإبراهيم . 6 ابن عبد رّبه، "العقـــد الفريد"، 
الأبياري، بريوت، دار الكتاب العربّي، ب.ت.

بريوت، دار �شادر، 2000م.. 7 ابن منظور، "ل�شان العرب"، 
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جمالت الأطفال  
واأثرها يف تنمية لغة الطفل

اأ.د . وليداأحمد العناتي)*( )1)

اأ�شتاذ الل�شانيات التطبيقية ، جامعة البرتا الأردنية .  )*(
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المحتوى

169- املقدمة 
171- املبحث الأول: جمالت الأطفال ومنزلتها يف تنمية لغة الأطفال

• 168اللغة.. عنا�شرها ومهاراتها 	
• 173جمالت الأطفال وتنمية لغة الأطفال.	
• 176التخطيط اللغوي ومنزلته يف اإنتاج جمالت الأطفال.	

- املبحـــث الثاين: جمـــالت الأطفال وتوظيفها يف تنميـــة لغة الأطفال... 
183َمَثٌل من  جملة" و�شام"

• 183تعريف باملجلة.	
• 186اللغة ومهاراتها يف جمالت الأطفال. 	
• 188دليل تطبيقي يف تنمية لغة الطفل العربي. 	
• 189متثالت اللغة يف جملة و�شام ووجوه ا�شتثمارها.	
• 200جملة و�شام والتنمية اللغوية.....بيان عن جتربتي الذاتية.	

209- خامتة.
209- التو�شيات.

211- امل�شادر واملراجع.
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المقدمة 

 هذا بحث يف الل�شانيات التطبيقية؛ اإذ يق�شد اإىل بيان وجوه ا�شتثمار جمالت 
الأطفـــال يف ترقية كفايـــات الأطفال  اللغويـــة وتنميتها، وذلك باتخـــاذ جملة و�شام 
الأردنيـــة منوذًجـــا للتطبيق. وقد ا�شتقـــام بناء البحث يف مبحثـــني رئي�شيني وخامتة 

وتو�شيات:

املبح��ث الأول: اعتنى ببيـــان منزلة جمالت الأطفال يف بنـــاء لغة الأطفال من 
حيث هي م�شدر لغوي معريف ميثل جمتمًعا لغوًيا للعربية. واأ�شاء البحُث جوانب من 
اأهميـــة التخطيط اللغوي يف اإنتاج جمالت اأطفـــال وفق خطة علمية مر�شومة تراعي 

اأعراف الـتاأليف الل�شاين احلديث.

املبح��ث الث��اين: وهـــو املبحث التطبيقـــي؛ وفيه تعريـــف مبجلة و�شـــام، وكيفية 
ا�شتثمـــار املجـــالت يف  اكت�شـــاب اللغة الأم وتعليمهـــا. وتركز اجلانـــب التطبيقي يف 
م�شارين؛ اأولهما متثل يف انتخاب مواد من�شورة يف جملة و�شام  وبيان كيفية توجيهها 
ـــل امل�شار الثـــاين يف جتارب عملية  اء.  ومتثَّ توجيًهـــا وظيفًيـــا تعليمًيا لالأطفـــال القرَّ

)درا�شة حالة( يف توظيف جمالت الأطفال يف تنمية املهارات اللغوية والتوا�شلية .

ل البحث بخامتة ونتائج واأهم التو�شيات.  وقد ُذيِّ
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المبحث األول 

جمالت الأطفال ومنزلتها يف بناء لغة الأطفال وتنميتها

اللغة.. عنا�شرها ومهاراتها 
اللغة نظـــام رمزي عريف اإدراكـــي يكت�شبه الإن�شان بالتوا�شـــع وال�شطالح من 
، ثم ميهر بها وميتلكها امتـــالًكا معرفًيا واأدائًيا  خـــالل عي�شه يف جمتمع لغـــوي معنيَّ
باملمار�شـــة الجتماعية اليومية يف ذلك املجتمع. واللغـــة يف ُعرف الل�شانيني  عموًما 
اإمنـــا يكت�شبهـــا الإن�شان اكت�شاًبا غـــري مق�شود بتوافر  �شرطني همـــا: مقدرة فطرية 
�ض الطفل ملادة  اإدراكيـــة، ومدونـــة لغوية معينة. وحا�شل اكت�شاب اللغـــة اإمنا هو  تعرُّ
لغوية عري�شة ي�شتعملها املجتمع الذي يعي�ض فيه، ثم ا�شتغال هذه القدرات الفطرية 
املوهوبـــة يف هذه املادة اللغوية؛ اإذ تعمل على تنظيمها ومعاجلتها وبناء منوذج لغوي 

للغة البيئة التي يعي�ض فيها الأطفال.

وقد انتهى الدر�ض اللغـــوي التقليدي والل�شانيات احلديثة ول�شيما البنيوية اإىل 
ت�شقيـــق بنية اللغة اإىل م�شتويات فرعية عرفت با�شـــم " م�شتويات التحليل اللغوي": 
ال�شوتـــي وال�شريف واملعجمي والنحـــوي والأ�شلوبي والكتابـــي والن�شي/ اخلطابي. 
واأمـــا يف حقل علم النف�ض الرتبوي واملناهج  ثم الل�شانيـــات التطبيقية فاإن  اكت�شاب 
ـــن منها اإمنـــا يتمثَّل يف التمكن مـــن مهاراتها الكلية العامـــة ومهاراتها  اللغـــة والتمكُّ
اجلزئيـــة الفرعية. ومتثِّل هذه املهـــارات مقيا�ًشا اأ�شا�شًيا يف قيا�ـــض  املقدرة اللغوية 

يف اللغة الأم اأو الأجنبية.

وانطالًقـــا مـــن هـــذه الروؤية الرتبويـــة املهارية  يج�ّشـــُد معدو املناهـــج اللغَة يف 
املهـــارات العتيادية: ال�شتماع، والقراءة ال�شامتـــة، والقراءة اجلهرية، والتحدث، 
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و املناهج مب�شتويات التحليـــل اللغوي خلدمة هذه  والكتابـــة والإن�شاء. وي�شتعني معـــدُّ
املهـــارات لأدائهـــا على الوجـــه الأوفـــى، اأو لتعزيزها بدمج تلـــك العنا�شر باملهارات 
وجعلهـــا �شطًرا منهـــا؛ فامل�شتوى ال�شوتـــي يتداخل اإىل حد كبري مـــع مهارة القراءة 

اجلهرية.. اإلخ. 

ولعـــل التقدم والتطور احلا�شل يف التقنيـــات احلديثة واإ�شهامها يف تعليم اللغة 
م �شنًدا قوًيـــا لإ�شافة مهارة جديدة هي مهارة امل�شاهدة: قراءة ال�شور وربطها  يقدِّ

بالواقع  اأو الن�شو�ض املرافقة.

ول�شـــك اأن الإن�شـــان يف جميـــع مراحـــل حياته يتعر�ـــض للغته الأم علـــى اأنحاء 
متفاوتة، وميثِّل التعر�ض  للغة يف مراحل الطفولة  اأهم عنا�شر اكت�شاب اللغة ومتثلُّها 

وبناء نظامها.

ولعـــلَّ مهـــارة القـــراءةِ ال�شامتِة، قـــراءةِ الن�شو�ـــضِ املكتوبـــِة، تكون اأهم    
مهارات اللغة  عندما ينتقل الأطفال من اكت�شاب اللغة من املحيط اإىل تعلُّم اللغة يف 
املدر�شـــة، وت�شتمر هذه املهارة مطلًبا اأ�شا�شًيا طوال احليـــاة؛ لأنها املهارة الرئي�شية  

يف اكت�شاب املعرفة وحت�شيلها. 

له الأطفال مـــن املادة اللغوية املدر�شية اإمنا  ول يختلـــف اثنان على اأن ما ُيَح�شِّ
له الطفل من مـــوارد القراءة الأخرى؛ فهـــو يقراأ ما تقع  هـــو جزء �شئيل ممـــا ُيَح�شِّ
عينـــه عليه من الالفتات اأو بطاقـــات الدعوة اأو اأ�شماء العمـــارات وال�شوارع، اإىل اأن 
يبلـــغ َمْبَلـــَغ قراءة الن�شو�ـــض الكاملة مـــن ال�شحف واملجـــالت والر�شائل الق�شرية 
ـــل هذه الن�شو�ـــض التي يقراأهـــا الطفل اأداته  والربيـــد الإلكـــرتوين بعد ذلك.  ومتثِّ
الرئي�شيـــة التي يبني بها النمـــاذج الذهنية لأبنية الن�شو�ـــض ووظائفها الجتماعية 
واخلطابيـــة املتنوعة؛ وبها ميار�ض حياتـــه الجتماعية؛ باللغة عامة وبهذه الن�شو�ض 

على وجه التعيني.
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وبذلـــك فاإن جمالت الأطفـــال تنت�شب  اإىل النماذج الن�شيـــة املثالية املوجودة 
ـــل قراءتها نوًعا من متثُّل النظام اللغوي وِمـــْن ثمَّ اإعادة اإنتاجه يف  يف العربيـــة، ومُتثِّ

ال�شياقات الوظيفية املالئمة. 

 جمالت الأطفال وتنمية لغة الأطفال:
ل تفـــرتق جمالت الأطفال عـــن �شواها من م�شادر اللغة العربية من حيث اإنها 
ُدُر عن النظام اللغوي العربي نف�شه؛ فمهما تباينت الأغرا�ض واملقا�شد من بناء  َت�شْ
هـــذه املجالت، ومهما تباينت اأ�شـــكال الن�شو�ض؛  فاإنها لن تخرج عن نظام العربية  
واأنظمتهـــا النحوية وال�شرفية والأ�شلوبية؛ فهي متثيـــل اأمني لنظام العربية املختزن 
يف اأذهاننـــا. علـــى اأن وجـــوه الفـــرتاق تكمن دائًمـــا يف اأعراف اخلطـــاب والتوا�شل 
الجتماعي ومراعاة عنا�شره املتنوعـــة يف �شياق املمار�شات الجتماعية العتيادية؛ 
فالكتابـــة لالأطفـــال تفرتق عن الكتابة للباحثني، وبنية ن�ـــض الأطفال اأي�شر من بنية 

الن�شو�ض الروائية الراقية واأقل تعقيًدا وتنوًعا يف الأحداث. 

وميكـــن القول اإن جمالت الأطفـــال تتبواأ منزلة مهمة يف تنميـــة لغة الأطفال و 
بناء مهاراتهم اللغوية والتوا�شلية. وبيان ذلك اأن هذه املجالت:

م�شدر من م�شادر اكت�شاب اللغة:  -1
�ض اللغوي، بتفاوت املقدار  ِمـــع نظريات اكت�شاب اللغة وتعلمها على اأن التعرُّ جُتْ
والزمـــن، ميثـــل العن�شر الأ�شا�شي الذي ل ميكن اأن يكت�شـــب الإن�شان اللغة دونه مبا 
يف ذلـــك النظريات الفطرية التي ُتَغلِّب العن�شر البيولوجي يف الكت�شاب، فهي  ترى 
اأن التعر�ـــض اللغوي هو املادة التي ت�شحـــذ القدراِت الفطريَة وتهيجها لت�شغيل اآليات 
الكت�شاب والتعلم. وبناًء على ذلك فاإن جمالت الأطفال مبا تت�شمنه من مواّد لغوية 
�ض تتفاوت وظائفه  تهيـــئ لالأطفال ظروًفا جيـــدة للتعر�ض اللغوي الدائم، وهـــو تعرِّ
وتتبايـــن علـــى وفق طبيعة املـــادة املن�شورة، وعلـــى وفق كفايات املتعلمـــني وقدراتهم 
م للطفل بنيـــة لغوية جديدة اأو عنا�شـــر من الكفايات  والفـــروق الفردية؛ فقـــد: ُتَقدِّ
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�ض لها �شابًقا، واأبرز اأمثلة ذلك يف الكفاية املعجمية  اللغويـــة الفرعية مل يكن قد تعرَّ
د الطفل باأمثلـــة اإ�شافية  ) املفـــردات وعالقاتهـــا املتنوعـــة التي تربطها(. وقد تـــزوِّ
ده باأمثلة اإ�شافية ت�شهم  ت�شهـــم يف تثبيت قاعدة لغوية ) الأدلـــة الإيجابية(، وقد تزوِّ
م له  يف ا�شتبعاد اأداء لغوي اأو قاعدة لغوية افرت�شها �شابًقا ) اأدلة �شلبية(، ولعلهاُتقدِّ
منـــاذج متنوعة لأبنية الن�شو�ض املتعارفـــة يف العربية وتربطها ب�شياقاتها ووظائفها 

التداولية العتيادية.

د الأطفال بنماذَج من الأداء اللغوي  ويف منتهى الأمر فاإن جمالت الأطفال تزوِّ
م  ُدُر يف اأ�شا�شه عن النظام  اللغوي الكامن يف الالوعي، وهي تقدِّ الواقعـــي الذي َي�شْ
ـــدري بناء ح�شيلته اللغوية وهو التعلم الَعَر�شـــّي ال�شكلي الذي ينتهي  لهـــم اأحد َم�شْ

اإىل ما وراء اللغة ومعرفة اللغة بالالوعي.

املجلة م�شدر اأ�شا�شي للمواد الأ�شيلة :  -2
َزْت لأغرا�ض توا�شلية حقيقية  واملوادُّ الأ�شيلة هي تلك الن�شو�ض  التي اأُجْنِ   
واقعية يف �شياق املمار�شة الجتماعية العتيادية؛ فافتتاحية املجلة ن�ض اأ�شيل اأجنزه 
رئي�ـــض حترير املجلة ملخاطبة الأطفـــال يف كل عدد من اأعداد املجلة لغر�ض توا�شلي 
حمدد. والق�ش�ـــض التي تت�شمنها املجلة اإمنا هي ن�شو�ض فنية ق�شدت اإىل حتقيق  
وظائف توا�شليـــة متنوعة كالت�شلية  اأو التوجيـــه اأو الإر�شاد......اإلخ. اأما الن�شو�ض 
التي عملْت فيها يُد املحرر تي�شرًيا وحتويًرا  قا�شًدا يف البنية اللغوية والأ�شلوبية فهي 

ن�شو�ض  م�شنوعة لغايات تربوية مق�شودة من الأول.

وتت�شافـــر هذه الوظيفـــة مع الوظيفة ال�شابقة؛ ذلـــك اأن ثمَة عالقًة وطيدة بني 
مها املجالت؛ وم�شت�شفى  ا ونوًعا والن�شو�ض الأ�شيلـــة التي تقدِّ �ـــض اللغوي كمًّ التعرُّ
�ض للن�شو�ض اللغوية الأ�شيلة زاد  متثُّل املتعلم لنظام  هذه العالقة اأنه كلما زاد التعرُّ

اللغة وخ�شائ�شه ال�شكلية وا�شتعمالته التداولية ووظائفه املتباينة.
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م�شدر للمعارف وللممار�شة الجتماعية اللغوية :  -3
ومتثـــل جمالت الأطفال م�شـــدًرا اأ�شا�شًيـــا للممار�شـــات الجتماعية التي    
عمادها اللغة؛ فال�شلوك الجتماعي الذي يحتاجه الطفل ليمار�ض حياته الجتماعية 
وينتظـــم يف جماعتـــه اإمنا هو �شلوك لغوي بالدرجـــة الأوىل، ول�شيما ما تعلَّق باأفعال 

الكالم وما يت�شل بها من وظائَف تداوليٍة متنوعة.

اإن الن�شو�ـــض املتنوعـــة التـــي تن�شرها جمـــالت الأطفال تختـــزن يف مفرداتها 
وتراكيبهـــا وبنيتها خطاًبا معرفًيا ل يعدو اأن يكـــون تعبرًيا عن ممار�شات اجتماعية 
معينـــة، وهـــي ممار�شات تنبئ عـــن طبيعة العالقـــات الجتماعيـــة واأ�شكالها ووجوه 
ممار�شتهـــا لغوًيـــا؛ فالر�شالة الوديـــة الإخوانية اإمنـــا هي وظيفة اجتماعيـــة قبل اأن 
تكـــون وظيفة لغوية؛ اإنها تعربِّ عن وظيفة الت�شامـــن والتعا�شد والتاآلف الجتماعي. 
و الر�شالـــة الر�شميـــة تنبئ عن عالقات اجتماعية ر�شميـــة تق�شد اإىل اإجناز غر�ض 
معـــنيَّ يف �شياق ر�شمـــي وظيفي؛ فقد تكـــون ر�شالًة يق�شد كاتبها ال�شـــابُّ طلب ن�شر 
مـــادة �شحافية يف املجلة، وقد تق�شد مقالُة �شاٍب اآخـــَر اإىل التعريف ببلدة �شياحية 
ا  معينـــة.... وهكذا فاإن الن�شو�ض اإمنا هي وظائـــُف اجتماعيٌة قبل اأن تكون ن�شو�شً
لغويـــة خال�شة. وهكذا فاإن تواتر اطالع الأطفـــال على في�ض من الن�شو�ض  املفعمة 
بالوظائـــف التداوليـــة املتنوعـــة جتعلهـــم على بينـــة بــــــــِ " كيـــف ُيْنِجـــُزون الأ�شياء 

و كيف ميار�شون حياتهم اليومية بالن�شو�ض. بالكلمات"، 

4-  و�شيلة لتقريب العامية من الف�شحى:
وبيان ذلك اأن الطفل العربي ين�شاأ يف مراحل الكت�شاب الأوىل على لهجته    
م يف بناء نظام لهجتـــه اخلا�ض حتى  تبلغ منزلَة اأْن تكـــون ُلَغَتُه الأمَّ  املحليـــة، ويتقـــدَّ
ًفا يهيئ له املدونة  ـــا مكثَّ �شً �ض لهـــا يف �شنوات الكت�شاب تعرُّ الأوىل مبقـــدار ما َيَتَعرَّ
اللغويـــة التي تتفاعل مع " القواعـــد العاملية الفطرية" انتهاًء اإىل تثبيت هذا النظام 
ًفا واعًيا يف التعليم  فها الأطفال العرب تعرُّ وتفعيله. اأما العربية الف�شحى فاإمنا يتعرَّ
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النظامـــي: يف الرو�شـــة اأو املدر�شة؛ كاأنهـــم يتعلَّمون نظاًما جديـــًدا يفرتق عن ذلك 
�ض واملمار�شة اليومية العتيادية دون جهد اأو عناء.  الذي اكت�شبوه  بالتعرُّ

وُيوؤِْن�ُشنـــا وُيوؤِْن�ـــضُ غرينـــا من الل�شانيـــني اأنَّ اللهجة املحليـــة يف اأي لغة اإمنا هي 
�شـــورة قريبـــة من الف�شحى  ُتفارقهـــا يف بع�ض املالمح ال�شوتيـــة واملعجم يف اأغلب 
الأحـــوال. وبناًء على ذلك فـــاإن اكت�شاب العامية املحلية اإمنا هـــو �شطر من اكت�شاب 
النظـــام اللغـــوي للعربيـــة اجلامعـــة ) الف�شحـــى وعامياتها(على تفـــاوٍت يف متييز 

املنطوق واملكتوب.

ـــل اإحدى دعامات تقريب العامـــّي اإىل الف�شيح؛     و لعـــلَّ جمـــالت الأطفال متثِّ
ب العربية الف�شحى باأ�شلوب ق�ش�شي جاذب، وبر�شوم  فكثـــري من هذا املجالت ُتقرِّ
ْو�شبًة  ِدُر ُن�شًخا حُمَ لفتـــة َت�ُشدُّ النا�شئة. فاإذا تهياأْت لهذه املجالت معاجلٌة تقنية ُت�شْ
َتْقِرُن اللغة باحلركة واملو�شيقى انتهينا اإىل ظروف تلٍق وتلقنٍي كفيلة ببناء �شطر من 
الكفايـــة بالعربية الف�شحى، وكفيلٍة ببنـــاء ُحّب وتقارب نف�شّي بني الأطفال والعربية 

الف�شحى.

التخطيط اللغوي ومنزلته يف اإنتاج جمالت الأطفال :
ينت�شب التخطيط اللغوي اإىل الل�شانيات التطبيقية؛ فهو  تدابري عملية منهجية 
تق�شـــد اإىل اإجـــراء تغيريات لغوية  داخلية اأو خارجيـــة يف جمتمع ما. اأما التغيريات 
الداخليـــة فتم�ض بنية اللغـــة الداخلية ) الكتابة، املعجم، النحـــو، الأ�شاليب...اإلخ(، 
واأمـــا التغيريات اخلارجيـــة فاإمنا تق�شـــد اإىل التحول اإىل اأو�شاع لغويـــة اأف�شل من 
الأو�شـــاع القائمـــة، وهي تت�شل ات�شـــاًل مبا�شـــًرا بوظائف اللغـــة وعالقتها بغريها 
مـــن اللغـــات؛ كاختيار لغة معينة لتكون لغة اأجنبيـــة، و اختيار لهجة معينة لتكون لغة 

ر�شمية، اأو اختيار لغة معينة لتكون لغة التعليم.. اإلخ. 
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ويعـــدُّ حقل تعليم اللغة واكت�شابها مـــن اأهم جمالت التخطيط اللغوي لت�شاله 
بجميـــع جوانب احليـــاة ال�شيا�شية والقت�شاديـــة والجتماعيـــة. وتاأ�شي�ًشا على ذلك 
فاإن تعليم اللغـــة الأم وتعلمها يقع يف �شلب التخطيط اللغوي والجتماعي والرتبوي؛  
فالو�شع الطبيعي اأن تكون اللغة  الأم هي و�شيلة اأطفال ذلك املجتمع للعي�ض والتوا�شل 
واكت�شـــاب املعرفة وحتويلها اإىل ممار�شات اجتماعيـــة تن�شبهم اإىل جمتمعهم الذي 
فيه يعي�شـــون. وميكن القول اإن اإنتاج جمالت الأطفـــال ينت�شب اإىل جهود التخطيط 
اللغوي القا�شـــدة اإىل تنمية كفايات الأطفال وترقيتها، ودليل ذلك اأن هذه املجالت 

اإمنا ت�شدرها موؤ�ش�شات  ثقافية ر�شمية معروفة ومرموقة. 

ومـــع ذلك كله فلي�ض ثمة ما ي�شري اإىل اأن هذه املجالت تنطلق من روؤى وا�شحة 
يف التخطيـــط اللغوي ور�شم ال�شيا�شـــات اللغوية، واإمنا تنطلق من اأهداف عامة جدا  
توجزهـــا عبـــارات مثل تنمية �شخ�شية الأطفال بجوانبهـــا املتعددة.  واإذا كانت هذه 
املجـــالت كفيلـــة بتحقيق �شيء من هـــذا الهدف العري�ض اإل اأنَّ َجْعَلهـــا  جهًدا علمًيا 
منظًمـــا ينت�شب اإىل التخطيـــط اللغوي ور�شم ال�شيا�شات اللغوية ينبغي اأن ينطلق من 
مرئيـــات وا�شحة يف التخطيط اللغوي. ولي�ض ثمة جمال هنا لتقدمي برنامج متكامل 
يف التخطيط اللغوي، ولكنه ي�شعنا اأن نقف على بع�ض املنطلقات الل�شانية التي ينبغي 

التزامها لبناء جمالت تبني لغة الطفل ومهاراته اللغوية والتوا�شلية، ومنها)1(:

§ ا�شتثمار نظريات اكت�شاب اللغة وتعلمها :
يغلب اأن هيئات التحرير القائمة على اإجناز جمالت الأطفال يف العامل العربي 
بعيـــدة عن الل�شانيات النف�شيـــة ونظريات اكت�شاب اللغة وتعلمهـــا، ويظهر ذلك على 
نحـــو وا�شح يف اأنـــواع الن�شو�ض املن�شورة يف املجالت ومعايـــري انتقائها؛ فاأكرث هذه 
الن�شو�ـــض ق�ش�ض باأ�شـــكال متنوعة ) �شردية، م�شورة..اإلـــخ(. ول�شك اأن للق�شة 

اأهميتها يف بناء املهارات اللغوية  والتوا�شلية،ولكنها لي�شت كل �شيء.

ز هنا على اجلانب امل�شموين ل ال�شكلي املت�شمن فنيات الطباعة واإخراجها........... )1(  -  اأركِّ
اإلخ.
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ي املواد املن�شورة  د معـــدِّ اإن معرفـــة عامة بنظريات اكت�شـــاب اللغة وتعلمها تزوِّ
مببـــادئ عامـــة يف كيفيـــة بناء املـــواد، وكيفية توظيـــف الن�شو�ض واملـــواد يف حتفيز 
التعلـــم؛ فمعرفـــة كيفيـــة اختـــزان املفـــردات وا�شرتجاعها قاعـــدة اأ�شا�شيـــة لإيراد 
املفـــردات منعزلة اأو يف �شياقات.... ومتثل معرفة نظريـــات اكت�شاب اللغة ال�شلوكية 
والفطريـــة والتفاعليـــة الجتماعية منطلقـــاٍت اأ�شا�شيًة  لإنتـــاج ن�شو�ض تراعي هذه 

فها. النظريات وتوظِّ

§ بناء املدونات اللغوية:
مل يعـــد بناء الكتب التعليميـــة واإجناز املواد التعليمية املتنوعـــة عماًل اعتباطًيا 
اأو عفوًيـــا واإمنا �شـــار عماًل علمًيا  م�شبوًطا بكثري مـــن ال�شوابط امل�شتمدة من واقع 

ال�شتعمال اللغوي. 

م خدماٍت هائلـــًة للتعليـــم يف جوانبـــه املتعددة  ول�شـــك اأن احلا�شـــوب قـــد قـــدَّ
نات تعد اأهم  ول�شيمـــا اإعـــداد الكتب واملواد التعليميـــة. ولعلَّ ل�شانيات املتـــون/ املدوَّ
منجـــزات توظيـــف احلا�شوب يف درا�شـــة اللغة؛ فقد مثَّل نقلة علميـــة منهجية كبرية 
مفادهـــا النتقال من درا�شة واقع لغـــوّي افرتا�شّي اإىل درا�شة واقع لغوي ِفْعِلّي؛  فقد 
اأ�شبحت  اللغة ُتْدَر�ُض بناء على جمع هائل من املفردات والن�شو�ض املتنوعة وفرزها 
حا�شوبًيـــا وفق اأهـــداف معينة. اإنه ميكن بناء مدونة هائلـــة تعتمد على درا�شات لغة 
الطفل ومراحل اكت�شابها ومعجمه اللغوي اإ�شافة اإىل مدونة لغوية هائلة من جمالت 
الأطفال املتداولة وفرزها وت�شنيفها وفق م�شتويات الأداء اللغوي، وو�شعها يف خدمة 
اإدارات جمـــالت الأطفال ل�شتثمارها وتوظيفها يف بناء املواد املن�شورة، فمثاًل ميكن 

بناء القوائم التالية:
• قائمة متدرجة يف املفردات ال�شائعة: الألف الأوىل، الألف الثانية....	
• قائمة متدرجة بالأفعال ال�شائعة: الألف الأوىل، الألف الثانية....	
• قائمة متدرجة بالرتاكيب اللغوية ال�شائعة: الرتاكيب الب�شيطة، والرتاكيب املعقدة.	
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• قائمة متدرجة  بالأ�شاليب اللغوية ال�شائعة: الأمر، وال�شتفهام، والإخبار، 	
والتعجب.

§ الأنواع الن�شية وتنوعات اخلطاب:
لعــــل اأهــــم نقائ�ــــض جمالت الأطفــــال العربيــــة اأنها تعتنــــي باأنــــواع حمددة من 
الن�شو�ــــض؛ فالق�شة ت�شتحوذ علــــى معظم املن�شور، وتليها املقالــــة. وقد يكون لإدارة 
غاٌت معرفيٌة ومنطقيٌة مقبولة، ولكن احلاجة تظل ما�شة  لتنويع الن�شو�ض. املجلة م�شوِّ

لقد �شاعت يف الدرا�شات الل�شانية املعا�شرة نظرية النوع الن�شي، ومفادها اأّن 
ثمـــة �شماٍت بنيويًة ت�شـــم  الن�شو�ض مبا يف�شي اإىل ت�شنيفها يف اأنواع ن�شية متميزة 
ز على نحو  علـــى التقريب. ومتثل هذه ال�شمات مالمح  �شكلية ونحويـــة واأ�شلوبية متيِّ
ظاهـــر بني الق�شـــة واملقالة واخلاطـــرة والطرفة....اإلخ. وقد �شغلـــت هذه النظرية 
حّيًزا مهما يف نقا�ض الل�شانيني التطبيقيني ومعلمي اللغات وحمللي اخلطاب، ومدار 

ذلك النقا�ض: كيف  نعلِّم الأنواع الن�شية؟ ومل تخرج الإجابة عن خيارين هما:
• تدري�ض الن�شو�ض تدري�ًشا �شكلًيا يعتني ببيان خ�شائ�ض الن�ض وحتديدها 	

للمتعلمني.
• تدري�ض الن�شو�ـــض دون الرتكيز على خ�شائ�شهـــا ال�شكلية  اعتماًدا على 	

اأن املتعلـــم �شيكت�شـــب املالمح ال�شكليـــة واخل�شائ�ـــض البنيوية للن�شو�ض 
اكت�شاًبا �شمنًيا دون اأن يعي ذلك.

ول�شك اأنهما راأيان متباينان، ولكّل راأي حَجُجه اخلا�شة:
وملـــا كانت املجالت مادة تعليمية  غري مبا�شرة فـــاإن الراأي الثاين هو الواقع يف 
قـــراءة املجـــالت ومتابعتها؛ فماذا يعني ذلـــك يف �شياق التخطيـــط اللغوي؟ اإن هذا 
ا  يعني  �شرورة  اأن تكون املجلة م�شاحة وا�شعة للتنوعات الن�شية، فتت�شمن: ن�شو�شً
ا  ا اإخباريـــة وتوجيهية واإجنازيـــة، ون�شو�شً اأدبيـــة وعلميـــة ودينية وتقنيـــة، ون�شو�شً

ا طويلة ومتو�شطة وق�شرية.. اإلخ. حوارية و�شردية ومعرفية، ون�شو�شً
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نه من ا�شتدخال  ول�شـــك اأن  تعر�ض الطفل لأنواع ن�شيـــة متباينة ومتنوعة ميكِّ
الفروقـــات ال�شكلية والوظيفية بني هذه الن�شو�ض؛ فيكون قادًرا على متييز الر�شالة 
الإخوانية من الر�شالة الر�شمية، ويكون قادًرا على متييز  ال�شرد الق�ش�شي الواقعي 
مـــن اخليال العلمي... اإنـــه يتمثَّل الوظائـــف التداولية للن�شو�ض  متثُّـــال �شمنًيا لن 

يخطئه م�شتقباًل!

§  يف بناء معجم الأطفال ومفرداته:
ر  ظهور املدونات الل�شانية املتنوعة بناء قوائم املفردات ال�شائعة، ولكن  لقد ي�شَّ
هـــذه القوائم تظل معتمدة على  نوع املدونـــة وم�شدرها، ولذلك فاإنه ل بد اأن ُتْدَعم 
قوائـــم مفردات املدونات بعمليات انتقـــاء معجمية اأخرى ت�شهم يف بناء معجم لغوي 
�شكلي يكـــون نواة اأ�شا�شية ملعجم ذهني قادر على التوليد والبتكار. واأح�شب اأنه ثمة 

حاجة ما�شة ملراعاة ال�شروط والعمليات الآتية:

1-   تف�شيل املفردات العربية و املَُعّربة على املفردات الدخيلة.
ر على الطفل القارئ  التوليد من  ذلـــك اأن انت�شاب املفردة اإىل اأ�شل عربي يي�شِّ
هـــذه املفـــردة عدًدا كبرًيا من امل�شتقـــات؛  فتف�شيل كلمة ) حا�شـــوب( على كمبيوتر 
لهـــا  جدوى لغوية ومعجمية كبرية؛ فمن ال�شهل علـــى الطفل اإرجاع الكلمة اإىل اأ�شل 
ْو�َشب،  عربي معروف وم�شتعمل، وميكن له بي�شر و�شهولة اأن يولِّد منه: حوا�شيب، حُمَ
ْو�ِشـــب، حا�شوبّي....اإلـــخ، ولـــن يكـــون مبقـــدوره توليد هـــذه امل�شتقـــات من كلمة  حُمَ

)كمبيوتر(.

البتعاد عن الألفاظ العنيفة وال�شاذة وال�شوقية.   -2
ميثِّل الفي�ض الإعالمي الذي يعي�شه الأطفال يف هذه املرحلة التقنية وال�شيا�شية 
والجتماعيـــة ال�شعبة خطًرا حقيقًيا على منوهم النف�شي واللغوي واملعريف، ول�شيما 
الأطفـــال الذين مي�شون اأوقاًتا طويلة يف ممار�شة  األعاب احلروب وال�شراعات.....
اإلـــخ. اإن هـــذه البيئة التقنية وما يرافقها من بيئة لغويـــة عنيفة  تفر�ض على اإدارات 
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املجـــالت حـــذًرا وتنبًهـــا �شديديـــن يف انتقاء املفـــردات وتوظيفهـــا؛ اإذ ينبغي جتاوز 
الألفاظ العنيفة بجميع اأبعادها: األفاظ احلروب والقتل والدمار، والألفاظ اجلن�شية، 
واملحظـــورات اللغوية........اإلـــخ، وهي كلها متثل معجًمـــا ي�شهم يف بناء �شخ�شيات 
فيها قدر غري قليل من عدم ال�شوية وامليل اإىل �شلوك منحرف عن ال�شلوك الطبيعي؛ 

فاللغة ممار�شة اجتماعية اأول واأخرًيا.

التنوع املعجمي.   -3
ولعـــل هذا التدبري يكون  حت�شيل حا�شل اإن تنوعت الن�شو�ض نوًعا وم�شموًنا؛ 
اإذ �شيبنـــي الطفـــل معجمه  على نحو متكامـــل، معجًما ي�شم حقـــوًل دللية متنوعة، 
ويوازن بني املفردات الوظيفية واملعجمية، ومييز بني املفردات العامة وامل�شطلحات 

املتخ�ش�شة.

ا�شتخدام الف�شحى املي�شرة  -4
معلـــوم اأن العربية الف�شحـــى هي الأمنوذج اللغوي اجلامـــع  الذي يجتمع عليه 
العـــرب يف خمتلـــف اأقطارهم؛ واأمارُة ذلك ظاهرٌة يف ن�شـــرات الأخبار والوثائقيات 
وبرامـــج الأطفـــال، فالغاية مـــن ا�شتعمالها ن�شـــدان الو�شول اإىل اأكـــرب �شريحة من 

املواطنني العرب وجتاوز ذلك اإىل من يتعلمون العربية من غري الناطقني بها.

وبناء على ذلك فاإن اإنتاج جمالت الأطفال بالعربية الف�شحى وهجر العاميات 
ر قدًرا كبرًيا من املعرفة امل�شرتكة، ويهيئ �شبياًل ر�شيًدا لمتالك  املحلية ال�شيقة يوفِّ

د وكفاية لغوية  متقاربة بني الأطفال العرب عماِد امل�شتقبِل. خطاب موحَّ
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المبحث الثاني

 جمالت الأطفال وتوظيفها يف تنمية لغة الطفل العربّي... 
َمَثٌل من  جملة" و�شام".

تعريف باملجلة)1).
جملـــة و�شام اأول جملة اأردنية لالأطفال �شدرت عن موؤ�ش�شة حكومية هي وزارة 
الثقافـــة الأردنية عام 1984، وقد تعرثت املجلة يف بدايتهـــا ولكنها عاودت ال�شدور 

بانتظام منذ عام 1988، وقد �شدر منها حتى الآن 244 عدًدا.

تق�شـــد جملة و�شـــام اإىل حتقيـــق اأهداف وم�شامـــنَي تربوية وثقافيـــة ووطنية 
ل ميزانية املجلة،  وقومية ودينية بعيًدا عن الك�شب املادي؛ ذلك اأن وزارة الثقافة متوِّ
وهي تباع ب�شعر رمزي يعادل ُرْبَع �شعر تكلفتها احلقيقية. وتتعاون املجلة مع جمموعة 
من املخت�شني والكتـــاب والأدباء والفنانني واملعتنني ب�شـــوؤون الأطفال �شعًيا لتحقيق 
اأهداف املجلة و�شمان متيزها �شكاًل وم�شموًنا. وت�شعى مديرية الدوريات يف الوزارة 
اإىل اأن تكـــون جملـــة و�شام جملَة اجلميع ُكتَّاًبا و�شعـــراء ور�شامني واأطفاًل، ولتحقيق 

هذا الهدف تعمل املجلة يف اجتاهني متالزمني:

الجتـــاه الأول: ت�شعى بـــه اإىل فتح اأبوابهـــا و�شفحاتها اأمام الكتـــاب وال�شعراء 
والفنانـــني واملهتمـــني بق�شايا الطفولـــة وال�شباب لن�شر اإبداعاتهـــم  والأخذ باآرائهم 
ومقرتحاتهـــم لرتقية املجلة وحت�شـــني م�شامينها. والجتاه الثـــاين: يتعلق بالأطفال 
اأنف�شهـــم؛ وهم اجلمهور الذي تتوجه اإليه املجلـــة حماِولًة حتفيزه للم�شاركة يف مواد 

اأكـــرث هـــذه املعلومـــات م�شتقاة من كتـــاب " وزارة الثقافـــة... حمطات واإجنـــازات" الذي   )1(
اأ�شدرته وزارة الثقافة الأردنية عام1994م، �ض138-137.
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املجلة ومو�شوعاتها؛ فاملجلة  ترى اأن العملية الثقافية ل تقف عند حدود تلقي الطفل 
ه فاعاًل  يف العمل الثقايف وعن�شًرا ُمْنِتًجا  بل تتجاوز ذلك اإىل عدِّ

ومـــن هذا املنطلـــق بداأت املجلة  ن�شاًطـــا متوا�شاًل للتعريـــف  بنف�شها ومبجمل 
ن�شاطهـــا وغاياتها ومقا�شدها ول�شيما منطلقها الأ�شا�شي اأن املجلة مدر�شة لبد اأن 
ي�شارك فيها كل من يعتني ب�شوؤون الأطفال وال�شباب مع �شرف العناية اإىل املبدعني 

من ال�شباب ممن ي�شت�شعرون يف اأنف�شهم مهاراٍت فنيًة اأو اإبداعيًة  متنوعًة.

اها  وانطالًقـــا من فكرة "املجلُة َمْدر�شـــٌة" جاءت فكرة املندوب ال�شحفي وموؤدَّ
اأن يكـــون للمجلة مندوب اأو مندوبة يف كل مدر�شة مـــن مدار�ض اململكة يقوم بتغطية 
اأخبار الأطفال ون�شاطاتهم يف مدر�شته اأو منطقته، وتزويد املجلة باإبداعات الأطفال 
يف خمتلف جمالت الإبداع. ول تختار املجلة مندوبيها ع�شوائًيا واإمنا تختارهم وفق 
�شـــروط وموا�شفات تتعلق بالرغبـــة والقدرات العقلية والثقافيـــة وال�شرية وال�شلوك 
والجتهاد ليكون مندوب و�شام قدوًة لغريه يف كل �شيء وتكون املجلة حافًزا للمندوب 
علـــى التقدم والجتهـــاد. وتعقد املجلة ملندوبيها دورة �شحفيـــة يف كل عام لتعليمهم 

املبادئ الأولية للعمل ال�شحفّي لإجناز مهامهم على اأح�شن وجه.

ومـــا تـــزال جملة و�شام ما�شية يف اإجنـــاز ر�شالتها على الوجـــه املرجّو، وت�شعى 
جاهـــدة يف كل مرحلـــة مـــن مراحـــل عمرهـــا اإىل املواكبـــة والتحديـــث يف موادهـــا 
م فيها معلومات  ومو�شوعاتهـــا و�شكلها؛ فهي تخ�ش�ض اأبواًبا للعلم والتكنولوجيا تقدِّ
حديثة يف اإطار توظيف التكنولوجيا يف احلياة، كما حتر�ض على تو�شيع اآفاق القراء  
بالمتداد الثقايف خارج العامل العربي وتقدمي مو�شوعات ثقافية متنوعة من العامل، 

ومن ذلك: 

• م هـــذه الزاوية معلومات عن منتجات التقنية 	 التكنولوجيا من حولنا: تقدِّ
احلديثة وا�شتخداماتها املتنوعة.
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• عامل الطبيعة: تت�شمـــن معلومات عن حيوانات اأو نباتات متعددة وبيئاتها 	
املختلفة.

• لقطـــات مـــن العامل:  وت�شبه اأن تكـــون دلياًل �شياحًيا موجـــًزا؛  فهي عبارة 	
لـــٍة بتفا�شيَل جغرافيٍة  عـــن �شور جميلة مـــن اأنحاء خمتلفة من العامل مذيَّ

ومعلوماتيٍة متنوعٍة.

• ق�ش�ض من الأدب العاملي:وهي ق�ش�ض مرتجمة من اآداب �شعوب العامل، 	
وتتميـــز بطابعها الإن�شـــاين العام اإ�شافـــة اإىل خ�شو�شيـــات ثقافية لتلك 

ال�شعوب.

• ر( فهي عبـــارة عن لغـــز لغوي اأو 	 ـــر... نكتـــُب..... منـــرُح: اأمـــا ) نفكِّ نفكِّ
ح�شابـــي يحتاج اإىل التفكري املتمعن للو�شـــول اإىل احلل. و ) نكتب( زاوية 
لإبداعات الأطفال وال�شباب. واأما ) منرُح( فمجموعة متنوعة من الألعاب 

اأو املواقف الطريفة.

نًة وعلى ورق �شقيل مقاوم   اأما مــــن الناحية ال�شكلية الفنية فاإن املجلة ُتْطَبُع ملوَّ
ل يتمزق اأو يتلف ب�شهولة. وتنطوي املجلة على �شور حقيقية ور�شومات متطورة ت�شهم 
يف اإخــــراج املجلة علــــى نحو �شائق وجميــــل. و قد ا�شتقّر عــــدد �شفحاتها على ثالثني 
�شفحة. ثم اأ�شبح للمجلة ن�شخة اإلكرتونية من�شورة على ال�شابكة على العنوان الآتي:

 wesam@culture.gov.jo.

وت�شتهدف املجلة فئة الأطفال وال�شباب؛ ولكن الغالب اأن موادها اأ�شلح للفتيان 
يف املراحـــل البتدائية العليا واملرحلة الإعداديـــة، ولكن ثمة مو�شوعات اأكرث تعقًيدا 
قـــد تنا�شـــب طلبة املراحـــل الثانوية. واأمـــا م�شامينها فمتنوعة بـــني املحلي الأردين 

والعربي والإ�شالمي والعاملي. كما تتنوع هذه امل�شامني يف  اأنواع ن�شية متعددة:
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• الق�شة: وتتنوع بني الق�شة الأدبية، والق�شة العلمية، والق�شة املعلوماتية، 	
والق�شة اخليالية، والق�شة التاريخية، والق�شة امل�شورة..اإلخ.

• ال�شعـــر والن�شيـــد: ويتنـــوع بني �شعر تعليمـــي و�شعر فني و�شعـــر من املنجز 	
ال�شعري العربي الرتاثي واملعا�شر.

• ال�شـــرية الغرييـــة: وتت�شمن ال�شـــرية ال�شردية الواقعيـــة، وال�شرية العلمية 	
املعرفية، و�شري املدن والبلدان.

• املقالة باأنواعها: الأدبية والعلمية والدينية والجتماعية والبيئية...اإلخ.	
• املقابالت واحلوارات.	

اللغة ومهاراتها يف جمالت الأطفال 
درج الل�شانيـــون  والل�شانيون النف�شيون على التفريق بني  تعلم اللغة واكت�شابها. 
واإذا  كان كثـــري مـــن وجوه التفريق التقليدية مل تعد قائمة اإل اأن الفرق اجلوهرّي ما 
ق؛  يزال قائًما: اأن الكت�شاب عملية لواعية حتدث دون وعي مق�شود اأو تخطيط م�شبَّ
ــم فاإنه ق�شيم التعليـــم؛ فهو عملية واعيـــة ومق�شودة  ـــا. اأما التعلُـّ فهـــو يحدث عر�شً
وخمططـــة منذ البدء. ولعل هـــذا الفرق اجلوهرّي بني التعلـــم والكت�شاب هو الذي 
قاد  امل�شتغلني بحقل اكت�شاب اللغة الأم والأجنبية اإىل التفريق بني نوعني من و�شائل 

التمكن من اللغة وبناء كفاياتها، هما:

التعل��م الَعَر�ش��ّي ال�شمن��ّي؛ وهـــو يناظر الكت�شـــاب عند كثري مـــن العلماء؛  اأ- 
�شه  ويق�شـــد به  تلـــك املعرفة اللغوية غري الواعية التي يختزنهـــا الإن�شان نتيجة تعرُّ
لفي�ـــض من املادة اللغوية يومًيـــا؛ فهو ي�شتدخل كثرًيا من قواعـــد اللغة وا�شتعمالتها  
ر �شلوكه اللغوي  وقوانني تداولها ا�شتدخاًل غري واٍع؛ واآيُة ذلك اأنه ل ي�شتطيع اأن يف�شِّ

العفوي تف�شرًيا واعًيا؛ وهذه هي الآلية الأ�شا�شية لكت�شاب الطفل لغته الأم.

ه ومق�شود يق�شده املتعلم ويدعمه  التعلم اخلارجي املق�شود ؛ وهو تعلُّم موجَّ ب- 
م للمتعلِّم  جهـــد املعلم الر�شمي يف تقدمي النظام اللغـــوي تقدمًيا �شكلًيا ظاهًريا  يقدِّ
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املعرفة النظرية ما وراء اللغوية للنظام اللغوي الذي يتعلمه اأكان نظام اللغة الأم اأم 
نظام اللغة الأجنبية.

وظاهـــر اأن جملة ِو�شام، كغريها من جمالت الأطفال، تن�شرف اإىل الكت�شاب 
الَعَر�شـــي ل التعليم ؛ ذلـــك اأن هذه املجالت لي�ض مادة تعليميـــة واإمنا مادة تثقيفية 
ترفيهية بالدرجة الأوىل. وبناء على هذا فاإنه يفرت�ض األ َتْظَهَر درو�ٌض لغويٌة مبا�شرة 
! ولكن  يف هـــذه املجالت كدر�ض يف القواعد النحوية اأو ال�شرفية، وحًقا اإّن هذا حلقٌّ
هـــذا ل يعني غيـــاب اجلانب التعليمـــي املبا�شر؛ اإل اأنه جانب تعليمـــي �شل�ض ولطيف 
يغلـــب اأن يركز على الكفاية املعجميـــة: معاين املفردات اجلديـــدة، واملرتادفات، اأو 
اإعـــادة ترتيب اجلمل يف ن�ض ق�شري، اأو ترتيب مفردات جملة مفيدة. وانطالًقا من 

ب اإىل الطفل القارئ ت�شريًبا وعلى نحو �شل�ض: هذه الروؤية فاإن عنا�شر اللغة  ُت�َشرَّ

• ففي الق�شـــة يكت�شب مهارة ال�شرد والتلخي�ض وحـــل امل�شكالت، وتت�شرب 	
اإىل نف�شه مالمح ال�شرد الق�ش�شي: الفعل املا�شي و�شمري املتكلم؛ غالًبا.

• ويف احلوار يكت�شب مهاراِت اخلطاِب املتنوعَة: افتتاح اخلطاب واإ�شالحه 	
واختتامـــه، وتبادل الأدوار، وا�شتعمال الفعـــل ) قال( وعالمات الرتقيم..

اإلخ.

• ويف الن�شيـــد يتنبـــه اإىل الفروق الوظيفية بني اخلطـــاب النرثي واخلطاب 	
ال�شعري..اإلخ.
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دليل تطبيقي في تنمية لغة الطفل 

لعل اأبرز �شوؤال يعرت�ـــض امل�شتغلني يف حقل تنمية لغة الأطفال واإعالم الأطفال 
يكـــون: كيف ميكن ا�شتثمـــار املجالت ا�شتثمـــاًرا علمًيا قا�شًدا يف تنميـــة لغة الطفل  

ومهاراته اللغوية والتوا�شلية؟

اإن ا�شتثمار جمالت الأطفال يف التنمية اللغوية  يكون من جانبني:
ه: ويتحقق على �شور عدة منها:  الأول: اجلانب التعليمي املوجمَّ

اتخـــاذ هذه املجالت موادَّ لغوية  م�شاندًة للتعلم ال�شفّي؛ اإذ يكون الق�شد . 1
منها اأن ترثي التعلم الر�شمي وت�شانده بتوجيه مبا�شر من املعلِّم اأو املنهاج 
الدرا�شـــّي. اأما تدابري ذلك فتتمثل باّطالع املعلـــم على املجالت املتوافرة 
علـــى ال�شابكة اأو يف الأ�شواق وتوجيـــه الطلبة لقراءة مو�شوع حمدد يت�شل 

مبو�شوع معني اأو در�ض من درو�ض الكتاب.
 انتخـــاب مـــواد تعليمية مبا�شـــرة من املجـــالت وجمعها مًعـــا لتكون مادة 2. 

تعليميـــة  ي�شتعملها املعلـــم والطلبة يف الدرو�ض ال�شفية اأو ح�شة املكتبة اأو 
الن�شاط القرائي.

 اختيـــار مـــواد معينة وعر�شها علـــى اللوحـــات املدر�شيـــة اأو ت�شمينها يف 3. 
جمالت احلائط املدر�شية.

الثاين: اجلانب احلر. ويتمثل هذا اجلانب احلر غالًبا يف اكت�شاب عادة 
الق��راءة من الأ�ش��رة والأقران القارئني. واأح�شب اأن خ��ري طريقة ل�شتثمار 

هذه القراءة واملطالعة احلرة تتمثل يف :
•  م�شاركـــة الوالديـــن الأطفـــال يف ن�شاطـــه القرائي كـــي ل ي�شعـــر بامللل اأو 	

�شعوبـــة فهم الن�ض القرائي الذي اختـــاره. ول�شك اأن اإدارة حوار ونقا�ض 
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حول الن�ض املقروء �شي�شهم يف تنمية لغة الطفل يف م�شتوياتها جميًعا؛ فهو 
يكت�شـــب مفـــردات جديدة، وي�شاأل عن املفردات التـــي ل يعرفها، ويكت�شب 
تراكيب جديدة، ويتعرف اأ�شاليب لغوية  مل يعرفها �شابًقا، وبهذا ي�شتطيع 

التمييز بني الأنواع الن�شية املختلفة واأ�شاليبها املتباينة.

• توظيـــف مهـــارة الكتابة يف تلخي�ـــض املو�شـــوع  واإعـــادة �شياغته،وتدوين 	
املفـــردات اجلديـــدة، وانتقـــاء العبـــارات التـــي اأعجبتـــه ليعيـــد توظيفها 

وا�شتثمارها يف �شياقات جيدة. 

ثُّالت اللغة يف جملة و�شام و وجوه ا�شتثمارها: َتَ
�شاأعتنـــي يف هـــذه الفقـــرة بتقدمي منـــاذَج متنوعٍة  ملـــوادَّ من�شـــورٍة يف جملة " 
و�شـــام"  مـــادِة البحث وبيان مدى اإ�شهامهـــا يف تنمية لغة الطفـــل ومهاراته اللغوية 

والتوا�شلية)1(:

هل تعلم؟
 ل تـــكاد جملة اأطفـــال تخلو من فقرة " هل تعلم؟" وظاهٌر اأن الغاية الأ�شا�شية 
مـــن وجود هـــذه الفقرة اإمنا هي غايـــة معرفية وتثقيفية خال�شـــة؛ اإذ تعتني بتقدمي 
معلومـــة لقراء املجلة يف �شـــورة �شوؤال. ولكن منط ال�شوؤال هنا منط متميز؛ ذلك اأنه 
�شـــوؤال يت�شمـــن جواًبا؛ فالنظر والتمعن يف هذا النوع من الأ�شئلـــة ُيْظِهُر اأنه يتجاوز 
الظاهـــر ال�شتفهامـــي اإىل قيمة تداوليـــة اأبعد من الت�شاوؤل؛ فلي�ـــض ق�شد املجلة من 
ال�شـــوؤال: هل تعلم اأن ال�شمكـــة ت�شاب بال�شعال)2(؟  انتظار اجلواب: نعم اأو ل؛ واإمنا 

ميثل ال�شتفهام معنى  الإخبار و التوجيه: 

اعَلْم اأن ال�شمكة ُت�شاُب بال�شعال،       اأو:    ال�شمكة ُت�شاُب بال�شعال.  

ُق ذلك اأن الطفل لن يجيبك بـ )نعم اأو ل(. وُي�شدِّ

ا. )1(  �شاأجتاوز احلديث عن الق�شة والأنا�شيد لأن ثمة بحوًثا وكتًبا اأجنزت فيهما تخ�شي�شً
)2(  العدد 178، �ض30
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وهكـــذا متثـــل فقرة "هل تعلم" تدريًبا على  مفارقـــة الظاهر لوظيفته النحوية 
والأ�شلوبية املتعارفة اإىل وظيفة تداولية م�شتقرة يف اأعراف املجتمع الناطق بالعربية، 
ويكون تكراره يف العدد نف�شه واأعداد اأخرى من املجلة مدخاًل �شليًما لكت�شاب قاعدة 

من قواعِد تداوليِة الرتكيِب النحوّي؛ تركيِب ال�شتفهام.

 كتابة اأح�شن تعليق 
ـــا يف كثري من الن�شو�ض التي نطالعها  اأ�شحـــت ال�شورة عن�شًرا اأ�شا�شًيا ومهمًّ
يومًيـــا، وغـــدت يف كثري مـــن الن�شو�ض دليـــاًل اإىل امل�شكوت عنـــه. وتعاظمت اأهمية 
ها مهارة  ا من العناية جعل اأ�شتاذنا نهاد املو�شى َيُعدُّ ال�شـــورة وامل�شاهدة  وبلغت حدَّ
اإ�شافيـــة من مهارات تعلم اللغة العربية وتعليمها؛ ذلك اأن القتدار على تفكيك بنية 
ال�شورة، وربطها بعنا�شر الن�ض وم�شمونه اإمنا ميثل �شطًرا من مهارة قراءة الن�ض 
ومـــا وراء الن�ـــض، وخطاب الن�ض اخلبـــيء. وهكذا فـــاإن وجود اللوحـــاِت والر�شوم 
الكاريكاتوريـــة يف جمـــالت الطفال ميثل بعًدا فنًيا ولغوًيـــا اإ�شافًيا يح�شن ا�شتثماره 

يف تنمية مهارة امل�شاهدة بكفاياتها الفرعية املتنوعة.

د ظهور الر�شم الكاريكاتوري يف جمالت الأطفال  على �شكل م�شاهمة   وقد جت�شَّ
عامة تتيح للقراء اأن يكتبوا تعليقاِتهم املنا�شبَة على الر�شم الكاريكاتوري. ول يخفى  

ما ميكن اأن يجنيه الطفل  القارئ من امل�شاركة يف هذا النوع من الن�شاط، فهو:

• يجتهـــد يف اأن يتفهم اللوحة باأق�شى درجات الرتكيـــز والتف�شيل ليح�شن  	
اختيـــار املفردات املالئمة؛ فعليه اأن يتلبَّث طوياًل لختيار مفردات تنا�شب 

طبيعة اللوحة ول�شيما اإن كانت �شاخرة.

• يتحـــرى اأن يتخـــري الأ�شلوب اللغوي املنا�شب لطبيعـــة ال�شورة؛ فهل توحي 	
ال�شـــورة بحـــوار بـــني اثنني؟ ومـــا طبيعة هـــذا احلوار؟ هل هـــو حوار بني 

�شديقني اأم متغا�شبني؟
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• يتحـــرى تكثيف املعنى واإي�شالـــه  باأقل العبارات واملفـــردات؛ حفاًظا على 	
وظيفة الكاريكاتري الفنية واللغوية.

• ـــق يف انتقـــاء املفردات الدالة علـــى تفا�شيل اللوحـــة: مالمح الوجوه، 	 يدقِّ
واخل�شائ�ض اجل�شمانية، واألوان املالب�ض، وموجودات ال�شورة الأخرى.

• ويف منتهى الق�شد متثِّل  تعليقات الأطفال تدريًبا لتنمية الكفاية الإن�شائية 	
بعنا�شرها كلها: املفردات والرتاكيب، واملعنى، والأ�شلوب، ونوع اخلطاب.

ا�شتبدال الكلمة بال�شورة:
وتقـــوم فكرة هـــذا التمرين على ن�ض حذفـــت منه بع�ض مفرداتـــه الدالة على 
�ض بالكلمات املحذوفة �شورها. واملطلوب اأن يعيد الطفل  اأ�شمـــاء واأ�شياء معينة، وعوِّ
القارئ بناء الن�ض  بحذف ال�شورة وو�شع الكلمة الدالة عليها. وهذا مثال دال)1(: 

كانت �لبقرة ترعى  �لع�شب ف�ي �ملزرعة، فر�أتها 
�لدجاجة و�شاألتها: �أما زلِت جائعًة؟ قالت  �لبقرة  : �حلمد هلل، قد �كتفيُت، ثم 
�أجابت   ؟  �لنحلة  �أيتها  �لزهرة ف�شاألتها: ماذ� تفعلن  �لدجاجة نحلة على  ر�أت  

�لنحلة  : �أجمُع رحيق هذه    �لزهرة.
ر�أت   �لنملة  �لدجاجة ، ف�شاألتها: هل �لبي�شة جاهزة �أيتها  �لدجاجة ؟

�بت�شمت �لدجاجة وقالت:  �إنها عند �لق�ض. قالت  �لنملة ل� �الدجاجة  : �ملز�رع     
م�شرور، هل تعرفون ملاذ�؟

ماذ� تعطيه     �لبقرة     و�لنحلة و�لدجاجة  ؟    
فقد ُحِذفت الكلمات املظللة وعو�شت ب�شور داخل الن�ض، وتتمثل املهمة يف اأن 

يختار الطفل الكلمة الدالة على ال�شورة وي�شعها يف مكانها املنا�شب لل�شياق.

وظاهر اأن هذا التمرين خم�ش�ض لالأطفال يف مراحل التعلم الأوىل؛ اإذ يخترب 
قـــدرة الأطفال علـــى الربط بني ال�شورة الذهنيـــة للكلمة ور�شمهـــا الكتابي ولفظها 

)1(  العدد178، �ض44.
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الـــدال عليها، ومعلوم اأن هذا النوع من التداريب ميثل حموًرا اأ�شا�شًيا يف تعليم اللغة 
لالأطفال اأو غـــري الناطقني باللغة؛ اإذ يكون املق�شود اأن يبني الأطفال متثياًل ذهنًيا 

رمزًيا ثالثي الأبعاد:
ال�شورة الذهنية للمفهوم ) البقرة(،. 1
وال�شورة اخلطية للكلمة ) التمثيل الكتابي: ا  ل  ب ق رة(،. 2

 والتمثيـــل ال�شوتـــي للكلمـــة ) ربـــط �شـــورة احلـــرف الكتابيـــة ب�شورته 3. 
املنطوقة(.

كما ميثل هذا التدريب متريًنا  يف املهارات املعجمية ول�شيما يف حقل احليوانات 
) البقرة، الدجاج، النحلة، النملة( وما يت�شل بها من متالزمات لفظية ترافقها يف 

اأغلب ال�شياقات ) الع�شب، الزهرة، البي�شة، الق�ض، املزارع(.

بـــل اإن هـــذا التدريب ي�شهم يف اإنتاج �شبكة من العالقـــات الدللية املتنوعة من 
نـــواح متعـــددة: احليوان وطعامـــه، احليوان وم�شكنـــه، عالقة احليـــوان بالإن�شان ) 
ـــرة للفالحني وحياتهم،  املُـــزارع(، وهـــذا كله ي�شهم يف بناء �شـــورة اجتماعية م�شغَّ
ولعـــل هذا التدريب يكون ال�شورة الأوىل التي يبنيها الأطفال لعامل املزرعة ول�شيما 

اإن كان من اأهل املدينة.
الكلمات املتقاطعة)1)

وهـــو تدريب  يق�شـــد اإىل تن�شيـــط معجم الطفـــال اللغوي والذهنـــي؛ اإذ يغلب 
ًقا. اأن ُتـــرْتك فجوات يف املربعـــات ليمالأها الأطفال بناًء على مطالـــَب حمددة م�شبَّ

مثال)2(:

)1(  ي�شيع هذا النوع من التداريب يف كتب تعليم اللغات الأجنبية يف امل�شتويات املبتدئة؛ فتكون 
غايتـــه  ربـــط احلروف مًعا لإنتـــاج مفردات مفيدة. وقد  ا�شتعـــارت املجلة عنها يف الأعداد 

احلديثة بــ "�شودوكو".
)2(  جملة و�شام، العدد182، �ض34.
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اأفقي:
اأحد جبال عمان.. 1
حرف+ حرف.. 2

 حرف جر+ حرف جر.3. 
ما يو�شع على اجلمل عند . 4

الرحيل+ حرف.
مدينة اأردنية.. 5

عامودي:
الغزال العربي.. 1
حرف+ �شياء.. 2
حرف+ حيوان قطبي.. 3
حرف+ غري نا�شج+ حرف.. 4
من اأ�شماء اهلل احل�شنى بدون . 5

تعريف.

12345
1
2
3
4
5

وظاهـــر لنا اأن هذا التمرين اإمنـــا ُيَغلِّب اجلانب املعجمي يف اأبعاد متنوعة؛ فهو 
ي�شتفـــزُّ كفاية الأطفـــال يف معرفة املرتادفات، ومتييز حروف اجلـــر، واأل التعريف، 
اإ�شافة اإىل تعيني  ا�شم من اأ�شماء اهلل احل�شنى، ثم اأ�شماء حيوانات ومدن. واإذا كان 
ا  اإل اأن فيه تدريًبا اإ�شافًيا على تركيب  مـــت العام لهذا التمرين معجمًيـــا خال�شً ال�شَّ
رد  احلـــروف وربطها لبناء مفردات جديدة. ولعل جدوى هـــذا الن�شاط تتعاظم وتطَّ

اإذا كان عماًل ثنائًيا اأو م�شرتًكا بحيث يكون ثمة فر�شة للنقا�ض والتفكري امل�شرتك.

الجتاه املعاك�ض
وهـــو متريـــن يخترب كفايـــة الأطفال املعجميـــة يف الأ�شداد على وجـــه التعيني؛ 
ُق  يِّ ولكنـــه ميثل حتدًيا كبرًيا لذاكرة الطفل ومقدار ما يختزنه من املفردات حني ُي�شَ
اخليـــاراِت ويح�شـــر املطلوب يف �شـــروط معينة؛ فقـــد ح�شر هذا التدريـــُب اللغويُّ 
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د)1(:  والعقليُّ الإجابَة بكلمات تبداأ بحرف حمدَّ
               �لجتاه �ملعاك�ض

�كتب كلمات م�شادة يف �ملعنى �شريطة �أن تبد�أ كل كلمة باحلرف )ح�(:
باطل:.................      كر�هية:...........................
عبودية:................      ح�ل:............................

�ش�م:...................

الكتابة الإبداعية:
وتت�شخ�ض الكتابة الإبداعية يف جملة و�شام على اأنحاء متعددة، منها:

اأدباء امل�شتقبل)2)
تعتنـــي هذه الزاوية مبواهب الأطفال واإبداعاتهم؛ فهي تتيح الفر�شة لالأطفال 
الذيـــن ي�شت�شعـــرون يف اأنف�شهـــم موهبـــة الكتابـــة الأدبيـــة  للتعبـــري عـــن مهاراتهم 
واإبداعاتهـــم.. وتوفـــر لهم منـــرًبا لن�شر اأعمالهم جلمهـــور القراء الفتيـــان والنقاد 
الكبار. وتتنـــوع هذه الإبداعات بني الق�شة واخلاطرة واملقالـــة التعريفية اأو املقابلة 
اأو احلـــوار. و ت�شهم هذه املنابر والفر�ـــض يف اكت�شاف كثري من  املبدعني يف مراحَل 

مبكرٍة، وت�شهم يف تنمية اإبداعهم وترقيته و�شقله.

ال�شتفتاء  -1
ويقـــوم هذا العمـــل على ا�شتفتاء عام تن�شـــره املجلـــة، اأو ت�شتفتي جمموعة من 
الأطفـــال والفتيـــان يف ق�شية  معينة، فتتاح لهم فر�شة التعبـــري عن اآرائهم يف فقرة 
مكتوبـــة فيمـــا ي�شبه اأن يكون مو�شـــوع اإن�شاء. ومـــن اأمثلة ذلك  ا�شتفتـــاء " اأطفالنا 

العدد178، �ض28.  )1(
اأ�شـــري اإىل اأن هذه الزاويـــة يتغري ا�شمها مع مراحل جتديد املجلـــة وتطورها، فيطلق عليها   )2(
، نكتب، منرح. اأحيانًا: باأقالم الأ�شدقاء، واأحياًنا ُتْدَرُج حتت زاوية عري�شة عنوانها: نفكرِّ
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وحـــوادث الطرق")1(؛ فقد كتب �شبعُة فتيـــان اآراءهم ال�شخ�شية يف حوادث الطرق، 
ا ا�شتفتـــاء حول الإجازة  وكيفيـــة جتنبهـــا، ون�شائح لل�شائقني. ومـــن اأمثلة ذلك اأي�شً
املدر�شية ) العطلة ال�شيفية( وحقوق الأطفال)2(. وفيه َكَتَب خم�شُة اأطفال  مو�شوًعا 
متو�شط الطول عن اأهميـــة الإجازة وكيفية ا�شتثمارها، وعربوا عن م�شاعرهم جتاه 

اإخوانهم الأطفال يف فل�شطني و�شوريا والعراق.

ونح�شب اأن هذه الإ�شهامات  تدبرٌي �شديٌد من اإدارة املجلة؛ فهي تدريٌب متكامٌل 
على املهارات الكتابية والإن�شائية الإبداعية والفنية. ومعلوم لنا اأن اإنتاج مو�شوع مهما 
ا لعنا�شر الكفاية اللغوية والتوا�شلية كلها؛ وبيان ذلك اأن  كان ق�شرًيا ميثِّل ا�شتنها�شً
الكفايــــة الكتابية والإن�شائية اإمنا هي ِجماُع  الكفايــــة التوا�شلية بعنا�شرها املختلفة؛ 
ُدُر عن كفاياتــــه الكامنة يف لوعيه: فهو  فالطفــــل عندما يكتب مو�شوعــــًا ما فاإنه َي�شْ
ُ عــــن كفايتــــه الكتابية ال�شكليــــة بر�شم احلــــروف والكلمات علــــى مقت�شى ر�شم  ُيَعــــربِّ
العربيــــة، وهو ي�شتدعي كفايتــــه املعجمية حني ي�شتخدم املفــــرداِت و احلقول الدللية 
وامل�شطلحــــاِت املنا�شبــــَة لل�شياق الذي َيْكُتُب فيه. وهو ي�شتخــــدم كفايته ال�شرفية يف 
انتقاء الأبنية ال�شرفية اخلادمة للمعنى واملبنى يف املو�شوع الذي ُيْنِتُجُه. وهو ي�شتفزُّ 
كفايتــــه النحويــــة والرتكيبية لإنتــــاج كالم �شحيح َمْن�شوق على وفق َنْحــــِو العربية. ثم 
تــــراه ي�شتنه�ض كفايته التداولية يف  اإنزال الن�ض منزلتــــه املنا�شبة من �شياق الكتابة 
واملجتمــــع واأعرافهمــــا؛ فرياعي عنا�شر اخلطــــاب املختلفة: املخاَطــــَب، ونوَع الن�ض، 
وغر�َض الن�ض، وبنيَته ال�شكليَة، وبنيَتــــه امل�شمونية، وي�شت�شعر كفاياِته الإ�شرتاتيجيَة 

التي اكت�شبها يف تاليف اأي خطاأ قد يف�شي اإىل ك�شر التوا�شل وانقطاعه)3(.

)1(  العدد 178، �ض27-26.

)2(  العدد 182، �ض27-26.
)3(  وليد العناتي، الل�شانيات التطبيقية وتعليم الكتابة والإن�شاء باللغة الأجنبية، املجلة الأردنية 

يف اللغة العربية واآدابها، م8/ع3 متوز 2012م،�ض50-51.بت�شرف.
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التكنولوجيا من حولنا
تقوم هذه الزاوية على تقدمي معلومات ي�شرية عن بع�ض مبتكرات التكنولوجيا 
م هـــذه الزاويُة مادتها على �شـــكل مادة �شردية  احلديثـــة وتقنياتها.  ويغلـــب اأن ُتقدِّ
معرفية موجزة، ولكنها قد تاأخذ �شكاًل اآخر يف بع�ض الأعداد. فهذا مثال على  حوار 

جرى بني  الِكتاب و ) اآيباد()1(:

)1(  العدد 244، �ض11-10
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�أدب   )1( �ل��ع��رب��ي  �ل��ط��ف��ل  ل��غ��ة 
�لأطفال و�أثره يف تنمية لغة �لطفل

د لغوًيـــا ومعلوماتًيا اإل اأنه يطرح ق�شية  ورغـــم اأن هذا احلوار ب�شيط وغري معقَّ
ا ال�شراع بني الكتاب الورقي واحلا�شوب  جدلية عامة هي القدم واحلداثة وتخ�شي�شً
اللوحـــي املتطور. فـــاإذا نظرنا اإىل هذا احلوار نظرة  تعليميـــة وجدنا اأن هذا الن�ض 

ب  للطفل مهاراٍت متنوعًة؛ فهو: احلواري ُي�شرِّ
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• ًطـــا للن�ض احلـــواري القائم علـــى ق�شية خالفية 	 م له منوذًجـــا مب�شَّ يقـــدِّ
تقت�شي حُماججًة موؤيَّدة بالأدلة وال�شواهد العملية امللمو�شة؛ فـ ) الآيباد( 
يقدم حججه املت�شلة باحلداثة والتطور و�شغر احلجم...اإلخ، وهي حجج 
قوية ومقنعة، ولكنَّ لدى الكتاب ُحجًجا قوية اأخرى تتمثل يف توافره وعدم 

اعتماده على ال�شحن...اإلخ.

• ف 	 د القارئ بنمـــاذج رديئة مـــن اأخالقيات املناظرة واحلجـــاج ليتعرَّ يـــزوِّ
قيمتهـــا امل�شادة املاثلـــة يف احرتام الآخرين وحماججتهـــم بهدوء واتزان 

ومعرفة علمية.

• يبـــني للقـــارئ منزلة املفردات يف بنـــاء اخلطاب احلجاجـــي؛ كيف ينتقي 	
املفـــردات املالئمـــة ملو�شـــوع اخلطـــاب وكيفيـــة توظيفها يف اإقنـــاع الآخر 
واإفحامـــه... وهـــذا �شطـــر مـــن املهـــارات املعجميـــة اخلا�شـــة واملهارات 
اخلطابيـــة العامة؛ فمـــن ذلك املت�شادات التـــي تلعـــب دوًرا مهًما يف بنية 

الن�ض، وهي ذات قيمة حجاجية لأنها هي اأ�شل اخلالف.

• ب القارئ على املهارات التوا�شلية والتداولية؛ فكثري من جمل الن�ض  	  تدرِّ
حتمـــل قيًما تداولية خبيئة ل تظهـــر عياًنا واإمنا ُيْظهرها ال�شياق ويجليها؛ 
ف�شوؤال الكتاب: ماهذا الغرور؟ ل يخرج اإىل معنى ال�شتفهام واإمنا يخرج 

اإىل معنى التقرير؛ كاأمنا يقول له: اأنت مغرور.

اجلمل املبعرثة
اأرتب اجلمل املبعرثة الآتية لأكون ق�شة ق�شرية)1(

)1(  - ال�شنة الثالثة والع�شرون، العدد225، 2012، �ض31.
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�أدب   )1( �ل��ع��رب��ي  �ل��ط��ف��ل  ل��غ��ة 
�لأطفال و�أثره يف تنمية لغة �لطفل

رجل �لثلج
و�أه� ب�شيفك  �لثلج.  ب�شقوط  �لأطفال  �ملنزل. فرح  و�أخذو� يلعبون به خارج 
�لقطن �لأبي�ض. فجمعو� كميات كبرة منه. وقالو�: �أه� بك يا ف�شل �ل�شتاء!.  

وتعاونو� جميًعا على �شنع رجل �لثلج.

وميثـــل هـــذا النـــوع مـــن التداريـــب  اختبـــاًرا حقيقًيا لكفايـــة الطفـــل الن�شية 
واخلطابيـــة؛ اإذ ينبغـــي عليـــه اأن يتمثـــل اأعـــراف الن�ـــض العربـــي واأ�ش�شـــه البنيوية 
والتنظيميـــة؛ فهـــو �شيعمـــد اإىل اختبـــار �شليقتـــه ونظامـــه اللغوي الـــذي اختزنه يف 

الالوعي. ومن فوائد مثل هذا التدريب الن�شي:

•  اأن يتعرف الطفل تقاليد افتتاح الن�ض العربي نحوًيا وتركيبًيا؛ فال ميكنه 	
البدء بحرف العطف.

• ف معاين املفـــردات والرتاكيب يف بناء البنية املعلوماتية واملعرفية 	 اأن يوظِّ
يف الن�ض مبا يتطابق مع ترتيبها يف الواقع.

• العتمـــاد على ) الإحالة( بو�شفهـــا ا�شرتاتيجية اأ�شا�شيـــة يف بناء الن�ض 	
وتنظيمه معرفًيا ومعلوماتًيا.

وظاهر لنا اأن هذه املواد  واملعارف اللغوية اإمنا متثِّل رديًفا متيًنا للتعلم الر�شمي 
ًرا لعمليات التعلم التي ينفذها  الذي يتلقاه  الأطفال يف املدر�شة، وت�شبح ُمعيًنا ومي�شِّ
لة لديهم.  الأطفـــال والفتيان يف �شفوفهم، اإ�شافة اإىل تنميتها لأ�شاليب التعلم املف�شَّ
ولعل اأهم ما ميكن اكت�شابه هو تفعيل وبناء ا�شرتاتيجيات التعلم املعرفية العليا؛ تلك 

ال�شرتاتيجيات التي متيز بني الطالب املتمكن والطالب ال�شعيف.
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جملة و�شام وتنمية املهارات اللغوية.....بيان عن جتربتي الذاتية
اأحتفي هنا بتجربة ذاتية اأجنْزُتها مع ابنتي اآية)1( يف  عدد من جل�شات القراءة 
واملذاكرة يف العطلة ال�شيفية، وقد اعتمدُت فيها جمموعة من اأعداد جملة " و�شام" 
منـــوذِج الدرا�شـــة املعتمد. وقد بـــداأُت هذه التجربَة بـــاأن انتقيت اأعـــداًدا من املجلة 
وقراأت عنوانات املو�شوعات املن�شورة لختيار ما �شنقراأ معا. وقد تنوعت مو�شوعات 

القراءة التي اأجنزناها وذلك على النحو الآتي:

الدر�ض الأول: قراءة ق�شة ) نبيل )2) والبقال ال�شغري) 
وقـــد راأينا اأن نتوزع القراءة بيننا، فقـــراأُت ن�شفها وقراأْت اآيُة الن�شف الثاين. 
ويف اأثناء قراءتنا كنت اأ�شاألها عن معاين املفردات اجلديدة اأو الغريبة، واملرتادفات، 
واملت�شـــادات، والأفعال والأ�شمـــاء... وغري ذلك من املعلومات اللغويـــة التي َدَر�َشْتها 
يف املدر�شـــة. اأمـــا على امل�شتوى امل�شمـــوين فعندما و�شلت الق�شـــة اإىل ذروتها وهي 
غيـــاب البقال ال�شغري عـــن املحل �شاألُتها: ملاذا تغيب و�شيـــم) البقال ال�شغري( عن 
حمل والده؟ وقد تلقيت منها جمموعة من الحتمالت تتعلق باملر�ض وال�شرتاحة... 
ر على نحو علمي  ورغـــم اأن توقعها مل يوافـــق �شري اأحداث الق�شة اإل اأنه جعلهـــا تفكِّ

ومنطقي باأ�شباب تغيُّب البقال ال�شغري.

وبعد النتهـــاء من القراءة والوقفات النقا�شية املتعـــددة و�شعُت لها ورقة عمل 
ت�شبـــه اأن تكون اختباًرا لغوًيا ومعرفًيا يف الن�ـــض من حيث معاين مفرداته وتراكيبه 
واأفكاره الرئي�شة والدرو�ض امل�شتفادة من الن�ض. ومل ت�شتغرق هذه املهمة بتفا�شيلها 
طت فيها اآية معلوماتهـــا اللغوية وَبَنْت توقعاٍت منطقية  كلها �شـــوى ن�شف �شاعة، ن�شَّ

مفيدة.

)1(  اآيـــة طالبـــة يف ال�شـــف اخلام�ض البتدائي �شمـــن الربنامج الدويل ثنائـــي اللغة؛ اإذ كانت 
اكت�شبت اللغة الإجنليزية يف اأمريكا يف �شن 4-7 �شنوات.

العدد178،�ض47.    )2(
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�أدب   )1( �ل��ع��رب��ي  �ل��ط��ف��ل  ل��غ��ة 
�لأطفال و�أثره يف تنمية لغة �لطفل

الدر�ض الثاين: قراءة طرائف ونوادر
وقد كان املو�شوع من اختيـــار اآية بعد قراءة املو�شوعات التي ت�شمنتها املجلة.  
َزت املهمُة بقراءة اآية مرة وقراءتي اأنـــا ثانية، ثم مناق�شة الطرفة ومو�شع  وقـــد اأُجْنِ

الطرافة فيها، وتف�شري معاين املفردات اجلديدة، وا�شتعمالها يف تراكيب جديدة.

ر اآيُة جماًل  ويف اأمثلـــة اأخرى ق�شدُت اإىل اختبار الكفاية التداوليـــة: كيف تف�شِّ
فة تف�شرًيا يخالف املعنى الظاهري مبا ينبئ عن فهمها ملوطن  وعباراٍت يف ن�ض الطرُّ

الطرافة و�شببه. وهذا مثال داّل:
َطَبٌق من َذَهب1

كنُت  �لذي  �مل�شنع  يف  �لعمل  تركُت  حن  �مل�شنع:  ملدير  �لك�ش�ن  �لعامل  قال 
�أعمل فيه �شابًقا �أعطوين طبًقا من �لف�شة.

م لك طبًقا من ذهب. فردَّ مديُرُه: لو تركَت �لعمل يف هذ� �مل�شنع.... �شاأقدِّ

وظاهـــر اأنَّ ثمة مفارقة بـــني الطبقني؛ فالأول ميثل مكافـــاأَة نهاية اخلدمة        
اأو تكرمًيـــا للعامـــل  على خدماته للم�شنع الأول، واأما الطبق الثاين فاإنه ميثِّل حافًزا 
يقّدمه املدير للعامل من اأجل التخل�ض منه؛ كاأمنا يريد بذلك اأن يعربِّ له عن �شيقه 

ح به الطرفة. رِّ وعن رغبته يف التخل�ض منه؛ وهذا معنى �شمني ل ُت�شَ

ـــل اختبـــاًرا حقيقًيا لتعرف م�شتـــوى الكفاية  اإن هـــذه الطرائـــف ونظائرها متثِّ
التداوليـــة للطفل....لقـــد �شاألـــُت اآيـــة: مـــا معنى عبـــارة: لـــو تركَت العمـــل يف هذا 

م لك طبًقا من ذهب؟ امل�شنع.... �شاأقدِّ

قالت:  املدير ل يحبه ول يريده اأن يظّل عنده يف امل�شنع.
وظاهر اأن  اإجناز هاتني املهمتني على هذا النحو  يقود اإىل موؤ�شرات عامة منها:

• اأن اإتاحة احلرية للطفل يف انتقاء املو�شوعات التي يريدها ت�شهم اإ�شهاًما 	
كبـــرًيا يف تنمية مهاراته اللغويـــة والتداولية ول�شيما اجلوانـــب التي ُيْقِبُل 
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عليها بكرثة ولديه ا�شتعداد خا�ض لتعلمها كمعاين املفردات، واملرتادفات، 
والتالعب بالألفاظ، والتفريق بني الكلمات املتقاربة لفًظا.

• اأن الطرائـــف والنوادر مـــادة مالئمة جًدا لتنمية الأ�شاليـــب اللغوية وبناء 	
الكفايـــة التداوليـــة؛ فالقتـــدار على اكت�شـــاف موطن الطرفـــة وق�شدها 

اخلبيء  اإمنا هو غاية الكفاية التداولية ومق�شدها الأعظم.

• اأن م�شاركة الأطفال قراءة املجلة ومناق�شته يف الأعمال املقروءة ي�شاعف 	
جدواها اللغوية واملعرفية واملنطقية.

• اأن مهـــارة الكتابـــة �شروريـــة لتدعيم املهـــارات اللغوية الأخـــرى من حيث 	
تثبيـــت املعاين والبنى اللغوية و�شواها من عنا�شر اللغة، ول�شيما اإن كانت 

منطلقة من تفاو�ض م�شرتك قبل الكتابة.

الدر�ض الثالث: اأق�شو�شة معرفية
بني هذا الدر�ض على اأق�شو�شة ق�شرية)1(، هي:

�لتم�شاح �لطيِّب
ع���اد �لأرن���ب م���ن جولته عل���ى �شف���ة �لنهر، وقب���ل �أن ي�ش���ل �إىل �مل���اء لكي يعر 
�إىل �ل�شف���ة �لأخ���رى ��شط���دم ب�ش���يء م���ا يخ���رج من �لرم���ل.... �شق���ط �لأرنب 
عل���ى �لأر����ض فاإذ� به يرى �أمامه �لتم�ش���اح، دبَّ يف نف�شه �خلوف ومل َتُعْد قدماه 
ت�شاعدن���اه عل���ى �لوق���وف و�له���رب، نظ���ر �لتم�شاح �إلي���ه مبت�شًما وه���و يقول: ل 

ر�ض يل. َتَخْف يا �شغري؛ فقد �شقط �ليوم �آخر �شِ
م�حظة: بع�ض �حليو�نات ومن �شمنها �لتما�شيح ت�شقط �أ�شنانها وتخرج بدًل 

عنها �أ�شنان �أخرى.

ميكـــن عدُّ هذا الن�ـــض اأق�شو�شًة تتاألف من م�شهد واحـــد، وهدف الن�ض   
معـــريف ولي�ـــض  اأدبًيـــا؛ فالق�شد منه تقـــدمي معلومـــة مفادهـــا اأن التما�شيح ت�شقط 

)1(  -  العدد 132-133، �ض32، 2002م.
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�أدب   )1( �ل��ع��رب��ي  �ل��ط��ف��ل  ل��غ��ة 
�لأطفال و�أثره يف تنمية لغة �لطفل

 ، اأ�شنانهـــا. وقد اخرتت هـــذا الن�ض الق�شـــري  لأ�شباب عدة اأهمها ق�شـــره الن�شبيُّ
ومواءمتـــه لأهداف التدريب الـــذي نحن ب�شدده؛ فهو ن�ض �شردي  تكرث فيه الأفعال 
باأنواعهـــا. وقد كانت الغاية الرئي�شة مـــن هذا الدر�ض تثبيت مفاهيم: اأق�شام الفعل، 
ْتها  و) ال ال�شم�شيـــة والقمريـــة( على نحـــو مبا�شر، اإ�شافة اإىل اأهـــداف اأخرى َفَر�شَ

طبيعة الن�ض.

َز الدر�ُض على النحو الآتي: وقد اأُجْنِ
قـــراءة الن�ض قـــراءة جهرية: قـــراأْت اآية الن�ـــض قراءة جهريـــة باأ�شلوب . 1

 �شـــردي يحاول حمـــاكاة اأحداث الن�ض. وقد قراأْت قـــراءًة م�شبوطًة  على 
�شليقتها ووفق ما تعلمت �شابًقا من �شبط الكلمات؛ فالن�ض غري م�شبوط. 
بـــُت نطَق بع�ض الكلمـــات اجلديدة مثـــل:  َقَدماه،  ويف اأثنـــاء القـــراءة �شوَّ

ْر�ض.  �شِ

 وكنت اأ�شاألها يف اأثناء القراءة اأ�شئلة متنوعة منها:
• كلمة ) قدمان( مفرد اأم مثنى؟	
• ماذا ن�شمي احلرف ) مل(؟	
• ما معنى كلمة ) ال�شفة(؟ ال�شفة الغربية.... ال�شفة ال�شرقية؟	
• مـــا معنـــى كلمـــة ) ا�شطـــدم(؟ در�شنا اأم�ـــض كلمًة مبعناهـــا وهي ) 	

اْرَتَطَم(.
• ما معنى: مل َتُعْد قدماه ت�شاعدانه على الوقف؟	
• ماذا تفهمني من قول التم�شاح:: ل َتَخْف يا �شغريي؛ فقد �شقط اليوم 	

ر�ض يل. اآخر �شِ
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اختبار كتابي يت�شمن العنا�شر الآتية:. 2

اأكملي اجلدول الآتي من الن�ض: اأ- 

 فعل الأمر الفعل امل�شارعالفعل املا�شي

�شلي بخط بني الكلمة ومرادفها: ب- 

مرادفهاالكلمة
َوَقَععاَد

َطَدَم َطَلَعا�شْ
ارتطَم بـــِ�َشَقَط
َرَجَعَخَرَج

ها: �شلي بخط بني الكلمة و�شدِّ ث- 

هاالكلمة �شدِّ
َقَلَععاَد
غاَدَرزرع

َوَقَف�َشَقَط
َدَخَلَخَرَج
َل ذهَبَو�شَ
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�لأطفال و�أثره يف تنمية لغة �لطفل

ميزي ) ال) ال�شم�شية و ) ال) القمرية يف الكلمات الآتية: ج- 
الأرنب، النهر،  ال�شفة، الرمل، التم�شاح، اخلوف، الوقوف، الهرب، اليوم

ال�شم�شية
القمرية

فت املجلة وموادها يف هذا الن�شـــاط على نحو مبا�شر  لتثبيت  وظاهـــر اأنني وظَّ
مهاراٍت ومعارَف لغوية، ورغم اأنه كان تدريًبا مبا�شًرا اإل اأنه كان ممتًعا ومفيًدا جًدا 
يف �شبيل تنمية مهارات اآية اللغوية: يف النظام ال�شوتي، والنظام ال�شريف، والنظام 
ز ر�شم  املعجمـــي والـــدليل، والنظام النحوي، اإ�شافة اإىل النظـــام الكتابي الذي يعزِّ
الكلمـــات التي تعرفها وي�شيـــف اإليها متثيالٍت رمزيًة لكلمـــات جديدة  مل ي�شبق لها 

ْر�ض. معرفتها مثل: �شِ

الدر�ض الرابع: ق�شة م�شورة)1)  :  الريال املمزق
• الأخ: اليوُم يوُم حّظي... لقد وجدُت رياًل.	
• الأُخت:اأنَت حمظوٌظ دوًما!!	
• الأخ:اإنه ريال تاِلٌف... اأين الن�شُف الآخُر؟	
• الأُخت:كاأنَك مل جتْد �شيًئا... هيا بنا.	
• الأخ: اأنِت ل تعرفني اأخاِك..... لكلِّ م�شكلٍة حلٌّ عندي!	
• الأُخت:ماذا تق�شد؟	
• الأخ: عودي اأنِت اإىل املنزِل و�شاأتبعِك.	
• الأُخت:كما ت�شاء.	

)1(  -  الريـــال املمـــزق، دعاء اأبـــو �شابر، جملة و�شـــام، ال�شنة الثالثة والع�شـــرون، العدد229، 
2012م، �ـــض14-15. تعـــدُّ هـــذه الق�شـــة مثـــاًل جيـــًدا للتدريـــب اللغـــوي لأنهـــا م�شبوطة 

باحلركات. 
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• الأخ: لقد ا�شرتيُت الكثرَي من احللوى...	
• الأُخت:ِمْن اأيَن اأتيَت باملال؟!	
• ه رياًل �شليًما.	 اَل وطويُت ن�شَف الرياِل؛ فظنَّ الأخ: لقد خدعُت البقَّ
• 	! الأُخت:يا اإلهي!! هذا ِغ�ضٌّ
• الأخ: ماذا تق�شدين... األ�شُت ذكيًّا؟!	
• ا�ٌض... لقد َخدعَت البائَع امِل�شكنَي!!	 الأُخت:بْل غ�شَّ
• لُح خطاأي؟	 الأخ: اأنِت على حّق... ولكْن.. كيف اأُ�شْ
• الأُخت:خْذ هـــذا الرياَل،  واذهْب للبائِع واعتذْر لـــه، واأخرْبه اأنك اأعطيَتُه 	

ًقا دون ق�شٍد.   رياًل ممزَّ
• ًقا عن طريق اخلطاأ!	 ... فقد اأعطيتَك رياًل ممزَّ الأخ: اأعتذُر لَك يا عمُّ
• ال: ونظًرا لأمانتَك، خْذ قطعَة احللوى هذه هديًة!	 البقَّ

َز الدر�ض على مرحلتني: وقد اأُجْنِ
ال فيما بعد،  الأوىل: قـــراءة الن�ض؛ وقد توزعنا القراءَة فاأخْذُت دور الأخ والبقَّ
واأخذت اآيُة دور الأخـــت)1(. وقد تبعت هذه القراءَة مناق�شٌة �شفوية تناولت م�شامني 

الن�ض على نحو اأ�شا�شي، ومن ذلك:

• اأين وجد الأخ الريال؟ ومتى؟	
• ما ا�شم الأخ؟ وما ا�شم الأخت؟	
• ماذا تفهمني من قول الأخت: كاأنَك مل جتْد �شيًئا... هيا بنا.؟ وملاذا؟	
• هنـــاك حديـــث نبويٌّ �شريف له عالقـــة بهذه الق�شة؛ ما هـــو؟  ) من غ�ضَّ 	

فلي�ض منا(.
• هل الريال هو العملة الأردنية؟ اأين ُي�ْشَتْعَمُل الريال؟	

)1(  ت�شري �شور الق�شة على نحو وا�شح اإىل توزيع الأدوار.
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الثانية: تدريبات لغوية متنوعة
• عينـــي الأفعـــال يف الن�ض التـــايل، ثم بيني نـــوع الفعل واإعرابـــه: ُخْذ هذا 	

ًقا دون  الرياَل،  واذهْب للبائـــِع واعتذْر له، واأخرْبه اأنك اأعطيَتُه رياًل ممزَّ
ق�شٍد. 

وكان جوابهـــا:  ُخـــْذ، اذهـــْب، اعتذْر،اأخـــرْب....... اأفعال اأمـــر مبنية على 
ال�شكون.

• ما نوع كل اأ�شلوب مما يلي:	
ماذا تق�شد؟ اأ- 

. يا عمُّ ب- 
! هذا ِغ�ضٌّ ت- 

• وردت يف الن�ض كلمتان تدلن على الرجل �شاحب املحل؛ ما هما؟	
• ملاذا ظهرت عالمتا الرتقيم ) : ( و )؟( كثرًيا يف الن�ض؟	
• ا لأحداث الق�شة باخت�شار.	 اكتبي تلخي�شً

ولعـــل اإمعان النظر يف هذا الدر�ـــض وتداريبه، على ق�شرها واجتزائها، يك�شف 
عـــن ثراء الق�شة الق�شرية  واإمكانات توظيفها الكبرية يف تنمية لغة الأطفال)1(. اإن 
التداريـــب ال�شابقة ت�شهم يف رفد لغة الطفل ومهاراته اللغوية والتداولية والتوا�شلية 

على اأنحاء متنوعة؛ فقد: 

طْت معجم اآيَة اللغوي مـــن حيث ا�شرتجاع املفردات التي اختزنتها �شابًقا   -ن�شَّ
ال، الِغ�ّض، احلّظ...اإلخ. واأظهرتها لها يف �شياقات جديدة، مثل: البقَّ

)1(  اأثـــر الق�شـــة الق�شرية يف لغـــة الأطفال وتنميتها مو�شـــوع كثري من الدرا�شـــات والأبحاث 
ولذلك مل نن�شرف اإىل تف�شيلها اإل مبا يخدم تطبيقات هذا البحث.
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• مـــْت اأمثلـــة متنوعـــة وواقعية على اأ�شلـــوب ال�شتفهام باأدواتـــه املختلفة 	 قدَّ
ووظائفه التداولية املتنوعة.

• اأقامْت نوًعا من التنا�ّض بني هذا الن�ض والن�شو�ض الأخرى ول�شيما ن�ض 	
احلديث النبوّي ال�شريف، وهو ميثـــل ربًطا معرفًيا للن�ض بخربة الأطفال 

ومعارفه الأخرى.

• مـــْت مثـــاًل على البعـــد التـــداويل لأفعال الـــكالم وخروجهـــا على غري 	 قدَّ
مقت�شاها؛ كما يف مقولة الأخت: كاأنَك مل جتد �شيًئا!

• مْت منوذًجا واقعًيا لأ�شلوب احلوار، وكيفية اإ�شهام النقطتني الراأ�شيتني 	 قدَّ
يف الدللة على عنا�شر احلوار وتبادل الأدوار، وتنظيم عنا�شر اخلطاب.

• هياأت فر�شة منا�شبة ملمار�شة مهارة الكتابة والتلخي�ض.	

واأحتفـــي بالقول اإن ا�شتثمار مواد جمالت الأطفـــال على الوجه الأمثل والأكمل 
مُته من مناذج  يكـــون بالعمل الت�شاركي مهمـــا كانت طبيعة هذا العمل، ولعلَّ  مـــا قدَّ
يكون اأجدى واأنفع لو �شاَرَكنا فيه طفل اآخر اأو اثنان؛ اإذ يتاح جمال للنقا�ض والتفاو�ض 

حول املعنى واملهارات املتنوعة. 
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الخاتمة

اجتهـــدت هذه الدرا�شة اأن ت�شتثمـــر الل�شانيات التطبيقيـــة وتقنياتها يف تنزيل 
جمـــالت الأطفال منزلَة املواد التعليمية التي ت�شهم يف بناء مهارات الأطفال اللغوية 
ه. وقد قدمنا �شنًدا  والتوا�شليـــة �شواء اأكان ذلك بالتعلم العر�شـــي اأم بالتعليم املوجَّ
لذلك  كله ببيان تف�شيلي   ي�شبه اأن يكون اأ�شاليَب تدري�ٍض واقعيًة  لتنمية لغة الأطفال 

مبهاراتها وعنا�شرها املتنوعة.

ثـــم �َشَفعـــِت الدرا�شـــُة منطلقاِتهـــا النظريـــَة وروؤاهـــا العامة بنمـــاذَج تطبيقيٍة 
اأجنزها الباحث مبمار�شات تعليمية مبا�شرة مع ابنته اآية. وقد اأظهرت تلك النماذج 
التطبيقية اأنَّ ثمة عوامَل ت�شهم يف جعل التعلم من املجلة عماًل ممتًعا ومفيًدا، واأبرز 
مة للطفـــل مبيوله ورغباته وتف�شيالتـــه الأ�شلوبية  هـــذه العوامل ات�شـــال املادة املقدَّ

واملعرفية.

- التو�شيات:
ا   اأظهـــرت الدرا�شة يف جانبهـــا التطبيقي اأنَّ جمالِت الأطفال متثل  م�شدًرا غنيًّ
لبناء لغة الأطفال وتنميتها يف �شنوات اكت�شاب اللغة وبنائها. وتعظيًما لفائدة جمالت 

الأطفال وال�شتثمار الأمثل ملوادها اللغوية واملعرفية فاإن هذه الدرا�شة تو�شي بــــِ:    

• ا�شتثمـــار  النظريـــات الل�شانيـــة املعا�شـــرة ونظريـــات معاجلـــة اللغـــات 	
وتطبيقاتها يف اإنتاج جمالت راقية يف �شكلها وم�شمونها.

• العمـــل على  اإنتـــاج ن�شخ اإلكرتونيـــة ناطقة من جمالت الأطفـــال املقتدرة 	
مالًيـــا؛ بحيث  تكون الق�شة، مثاًل،  متلفـــزة  اأو ناطقة بالعربية الف�شحى 

حتبيًبا لالأطفال يف ال�شرد الق�ش�شي الف�شيح.
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• تفعيـــل احل�شـــة املكتبيـــة لتوظيـــف املجالت يف تنميـــة مهـــارات الأطفال 	
وال�شبان اللغوية واملعرفية.

• اإعـــادة العتبار للمكتبـــات املدر�شية بو�شفها م�شدًرا مـــن م�شادر التعلم 	
الفـــردي واجلماعي؛ بحيث يتـــوىل م�شرف املكتبة ومدر�شـــو اللغة العربية 

ف املجالت وم�شامينها املعرفية املتنوعة بناء مواد تعليمية م�شاندة توظِّ

• دمـــج املجالت يف متطلبات درو�ض اللغـــة العربية باأ�شاليب رفيقة وممتعة؛ 	
لتكـــون املجلة رابًطا بني البيـــت واملدر�شة وج�شًرا ي�شـــل الأطفال/ الفتى  

�شه. بعائلته ومدرِّ

• �شـــرورة اإ�شراك الأ�شرة يف الن�شاط القرائي ملجالت الأطفال وتوظيفه يف 	
بناء املهارات وجعلها عماًل تعليمًيا ممتًعا.
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مصادر الدراسة ومراجعها

امل�شادر
• جملـــة " و�شام".. جملـــة �شهرية ثقافية م�شورة لالأطفال والفتيان، وزارة 	

الثقافة الأردنية، عمان، الأعداد:
• ال�شنة الثانية ع�شرة، العدد 132-133، 2002م.	
• ال�شنة اخلام�شة ع�شرة، العدد176، 2005م.	
• ال�شنة ال�شاد�شة ع�شرة، العدد178، 2006م.	
• ال�شنة ال�شابعة ع�شرة، العدد182، 2006م.	
• ال�شنة ال�شابعة ع�شرة، العدد187، 2006م.	
• ال�شنة الثامنة ع�شرة، العدد189، 2007م.	
• ال�شنة الثامنة ع�شرة، العدد190، 2007م.	
• ال�شنة الثامنة ع�شرة، العدد192، 2007م.	
• ال�شنة الثالثة والع�شرون، العدد225، 2012م.	
• ال�شنة الثالثة والع�شرون، العدد226، 2012م.	
• ال�شنة الثالثة والع�شرون، العدد229، 2012م.	
• ال�شنة الرابعة والع�شرون، العدد230، 2013م.	
• ال�شنة اخلام�شة والع�شرون، العدد240، 2014م.	
• ال�شنة اخلام�شة والع�شرون، العدد241، 2014م.	
• ال�شنة اخلام�شة والع�شرون، العدد242، 2014م.	
• ال�شنة اخلام�شة والع�شرون، العدد243، 2014م.	
• ال�شنة اخلام�شة والع�شرون، العدد244، 2014م.	
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• جملـــة " و�شام".. جملـــة �شهرية ثقافية م�شورة لالأطفال والفتيان، وزارة 	
jo.gov.culture@wesam :الثقافة الأردنية، املوقع الإلكرتوين

املراجع
اأحمـــد املعتـــوق، احل�شيلة اللغويـــة، �شل�شلة عـــامل املعرفـــة، الكتاب212، . 1

املجل�ـــض الوطنـــي للثقافة والفنـــون والآداب، الكويت، ربيـــع الأول 1417/ 
اأغ�شط�ض/ اآب 1996م.

اأمـــل حمدي دكاك، الق�شة يف جمالت الأطفال ودورها يف تن�شئة الأطفال . 2
اجتماعًيا، وزارة الثقافة، الهيئة العامة ال�شورية للكتاب، دم�شق، 2012م. 

ثـــروت عبد الباقي اأحمد، اأثر و�شائل الإعالم املقروءة وامل�شموعة واملرئية . 3
يف اللغة العربية، بحوث ندوة ظاهرة ال�شعف اللغوي يف املرحلة اجلامعية، 
ج4، جامعـــة الإمـــام حممد بـــن �شعود الإ�شالميـــة ) 23-25 /5/ 1416 ه 
املوافق 17-10/19/ 1995م(، من�شورات جامعة الإمام حممد بن �شعود 

الإ�شالمية، الريا�ض، 1998م.

جابـــر املتويل قميحة، اأثر و�شائل الإعـــالم املقروءة وامل�شموعة واملرئية يف . 4
اللغـــة العربية، بحوث ندوة ظاهرة ال�شعـــف اللغوي يف املرحلة اجلامعية، 
ج4، جامعـــة الإمـــام حممد بـــن �شعود الإ�شالميـــة ) 23-25 /5/ 1416 ه 
املوافق 17-10/19/ 1995م(، من�شورات جامعة الإمام حممد بن �شعود 

الإ�شالمية، الريا�ض، 1998م.

جورج كال�ض، الأل�شنية ولغة الأطفال العربي ) اأمنوذج الأطفال اللبناين(، . 5
بريوت، 1981م.

�شاملـــة علي عبـــود، �شحافة الأطفـــال يف الوطن العربـــي، ط1، دار الفجر . 6
للن�شر والتوزيع، القاهرة، 2009م.
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�شمري عبد الوهاب اأحمد، ق�ش�ض وحكايات الأطفال وتطبيقاتها العملية، . 7
ط1، دار امل�شرية، عمان، 2004م.

طارق البكري، جمالت الأطفال ودورها يف بناء �شخ�شية الأطفال العربي، . 8
ط1، العلم والإميان للن�شر والتوزيع، م�شر، 2001م.

عبد الرحيم �شالح عبد اهلل، تعليم اللغة يف منهج تربية الطفولة املبكرة، . 9
ط1، وزارة الثقافة الأردنية، عمان، 1997م.

مارك ري�شل، اكت�شاب اللغة، ترجمة كمال بكدا�ض، ط1، املوؤ�ش�شة اجلامعية . 10
للدرا�شات والن�شر والتوزيع، اجلامعة اللبنانية، بريوت، 1984م.

حممد اأحمد حماد، اأثر جمالت الأطفال يف التقريب اللغوي، وقائع  موؤمتر . 11
علم اللغة الأول: اللغة العربية يف و�شائل الإعالم، كلية دار العلوم، جامعة 

القاهرة، 17-18 دي�شمرب 2002م.

حممـــد العبـــد، الن�ض واخلطـــاب والت�شـــال، ط1، الأكادمييـــة احلديثة . 12
للكتاب اجلامعي، القاهرة، 2005.

نهاد املو�شـــى، الأ�شاليب يف تعليم اللغة العربية: مناهج ومناذج، ط1، دار . 13
ال�شروق، عمان، 2003م.

و�شمية املن�شور، توظيف املاأثور القويل يف تنمية لغة الأطفال، جملة عامل . 14
الفكـــر، املجل�ـــض الوطنـــي للثقافة والفنـــون والآداب، الكويـــت، م28، ع3، 

2000م، �ض192-137.

وليـــد العناتـــي، الل�شانيـــات التطبيقيـــة وتعليـــم الكتابـــة والإن�شـــاء باللغة . 15
الأجنبية، املجلة الأردنية يف اللغة العربية واآدابها، م8/ع3 متوز 2012م.
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معاجم الأطفال 
واأثرها يف تنمية لغة الطفل

الدكتور/اأحمد بن حممد عبداهلل هزازي)*( )1)

اأ�شتـــاذ م�شاعـــد يف ق�شم  النحو وال�شرف وفقـــه اللغة بكلية اللغة العربيـــة ، جامعة الإمام   )*(
حممد بن �شعود الإ�شالمية ، اململكة العربية ال�شعودية .
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المحتوى

219املقدمة : 
اأهمية املو�شوع واأ�شباب اختياره –  الأهداف –  اخلطة -   منهج البحث 

220-   الدرا�شات ال�شابقة.

223التمهيد : التعريف مبفردات العنوان .
223املعجم – الطفل – التمنية – اللغة .

227املبحث الأول – مراحل اكت�شاب اللغة واحلاجة اإىل معاجم الأطفال:
227اأوًل – مراحل اكت�شاب اللغة .

228ثانيًا – احلاجة اإىل معاجم الأطفال .
233املبحث الثاين -  التجارب املوجودة يف العامل العربي :

233- املعجم املدر�شي : مناهجه واأ�ش�شه.
235- معجم الغني )معجم حا�شوبي(

237- املعجم العربي للطالب :
240املعجم امل�شور لل�شفوف البتدائية الثالثة الأوىل.

240معجم ال�شفوف الثالثة الأوىل من املرحلة البتدائية .
242املعجم ال�شامل للمرحلة البتدائية. 
245معجم املرحلة املتو�شطة والثانوية .

249املبحث الثالث – اأثر لغة الأطفال يف تنمية لغة الطفل :
249- الأثر الإيجابي ملعجم الطفل .

253- حتليل ال�شتبانة. 
257- الأثر ال�شلبي لغياب معجم الطفل 

261- اخلامتة 
262- التو�شيات.

265- امل�شادر واملراجع.
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المقدمة

احلمـــد هلل الذي علَّم بالقلم علـــم الإن�شان ما مل يعلم، و�شـــل اللهم على نبينا 
حممد خري ُمـَعـلِّم، وعلى اآله و�َشلِّْم، اأما بعد:   

فقد َحَر�ض علماء العربية على جمع مدونات لكالم العرب منذ فجر احل�شارة 
الإ�شالمية، فبذلوا جهودًا كبرية تنوء بحملها الع�شبة اأولو القوة. 

واإذا حاول املرء تف�شري ذلك العمل ال�شخم مل يجد �شببًا اإل اأَنّ اهلل تعاىل قي�ض 
اأولئـــك الأعالم للقيام بذلك العمل حفظًا للوحيني: القراآن الكرمي وال�شنة ال�شريفة، 

اِفُظوَن()1(.       ا َلُه حَلَ ْكَر َواإَِنّ ْلَنا الِذّ ا َنْحُن َنَزّ والدليل على ذلك قولـه تعــاىل:) اإَِنّ

ولقد اهتم العـــرب بتن�شئة اأطفالهم على اللغة الف�شيحـــة النقية من ال�شوائب 
واآيـــة ذلك اأن اأهل احلوا�شر كانـــوا ير�شلون اأبناءهم اإىل البوادي؛ لت�شح اأج�شادهم 

واأل�شنتهم، وقد كان النبي ملسو هيلع هللا ىلص م�شرت�شعًا يف بني �شعد ابن بكر)2(.  

واإمنـــا اأوردت هذا الأمر لأخل�ض منه اإىل اأنَّ الأطفـــال ينبغي اأن يحظوا مبزيد 
من العناية يف جوانب الرتبية عامة، ويف جانب الرتبية اللغوية خا�شة.  

وهـــذا املو�شـــوع املو�شوم بـ )معاجم الأطفال واأثرهـــا يف تنمية لغة الطفل( من 
املو�شوعـــات التـــي مل تلق حظها مـــن البحث العلمي ح�شـــب راأي الباحث، ولعل ذلك 
كان �شببـــًا مـــن اأ�شباب اأخـــرى دعت مركز امللك عبـــداهلل ابن عبـــد العزيز الدويل 

)1(  �شورة احلجر )9(.        
)2(  ينظـــر: عبدالرحمن ال�شهيلي، الرو�ض الأنف يف �شرح ال�شرية النبوية لبن ه�شام، حتقيق: 

عبدالرحمن الوكيل، دار الكتب الإ�شالمية، القاهرة، ط1، 1387هـ= 1967م، 145/2.  
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خلدمـــة اللغة العربية اإىل طرح مثل هـــذا املو�شوع )�شمن م�شروع �شل�شلة اإ�شدارات 
املركـــز( ليلفت اأنظار الباحثني اإليه؛ ليولوه عنايتهم ويجعلوه حمط اهتمامهم �شعًيا 
مـــن املركز اإىل تقدمي املفيد واجلديد للموؤ�ش�شات املعنيـــة بدرا�شة اللغة العربية من 

جهة، ولأبناء هذه اللغة من جهة اأخرى.    

اأهمية املو�شوع واأ�شباب اختياره:
احلاجة اإىل طرح مثل هذا املو�شوع.. 1
عدم تناوله بدرا�شات كافية.. 2
تعلقه مبرحلة زمنية مهمة يف حياة الإن�شان األ وهي الطفولة.. 3

اأهداف املو�شوع:
بيان احلاجة اإىل معاجم الأطفال.. 1
الوقوف على بع�ض التجارب يف ميدان التاأليف املعجمي لالأطفال.. 2
تو�شيح اأثر معاجم الأطفال يف تنمية لغة الطفل العربي.. 3

خطة البحث:  
يتكون هذا البحث من مقدمة وتهيد، وثالثة ف�شول وخاتة. 

ا�شتملـــت املقدمـــة على اأهميـــة املو�شـــوع واأ�شباب اختيـــاره، واأهدافـــه، وخطة 
البحـــث، ومنهجـــه، والدرا�شات ال�شابقة. وتنـــاول التمهيُد التعريـــف باأهم مفردات 

العنوان، وهي: )املعجم، والطفل، والتنمية، واللغة(.

واأما ثالثة الف�شول فقد جاءت على النحو الآتي: 
املبحث الأول: مراحل اكت�شاب اللغة واحلاجة اإىل معاجم الأطفال.

املبحث الثاين: التجارب املوجودة يف العامل العربي.
املبحث الثالث: اأثر معاجم الأطفال يف تنمية لغة الطفل العربي.
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وختـــم البحث بخامتة تت�شمن اأهـــم النتائج والتو�شيات، وذيـــل البحث بقاعة 
امل�شادر واملراجع.

منهج البحث: 
اأفاد البحث من املنهج ال�شتقرائي والتاريخي.  

الدرا�شات ال�شابقة: 
مل اأجد –ح�شب بحثي- درا�شة وطيدة ال�شلة بهذا املو�شوع اإل درا�شة واحدة، 
وهـــي درا�شـــة جديرة بـــاأن تذكر فت�شكـــر، وقد اأفدت منهـــا، تلك الدرا�شـــة عنوانها 
)املعجـــم املدر�شي: مناهجه واأ�ش�شه وتوجهاته()1(. ن�شرت يف كتاب يت�شمن )343( 

�شفحة من احلجم املتو�شط، و�شياأتي احلديث عنها، اإن �شاء اهلل تعاىل.

والفرق بني هذه الدرا�شة ودرا�شتي اأن درا�شتي تناولت جتربتني ظهرتا بعد ن�شر 
تلـــك الدرا�شة، واهتمت ببيان الأثـــر الإيجابي للمعاجم يف تنمية لغة الطفل العربي، 
والأثـــر ال�شلبي لغياب املعجم عن الطفل العربي، وخل�شت اإىل نتائج وتو�شيات خلت 

منها الدرا�شة امل�شار اإليها. 

)1(  األفه: عبدالغني اأبو العزم، موؤ�ش�شة الغني للن�شر، الرباط، املغرب، ط1، 1997م. 
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التمهيـــد

يتنـــاول التمهيـــُد التعريَف مبفـــردات العنـــوان: )املعجم، والطفـــل، والتنمية، 
واللغة(، على النحو الآتي:

اأوًل: املعجم:  
 كلمـــة )معجم( يف اللغة من قولهم: عجم احَلْرف والكتاب عجمًا اأََزال اإبهامه 
بالنقـــط وال�شكل، وتزاد عليه الهمزة فيقـــال: )اأعجم(، لهذا �شمي معجمًا؛ اإما لأنه 
مرتـــب على حروف املعجـــم )احلروف الهجائية(، واإمـــا لأنه قد اأزيـــل اأيُّ اإبهام اأو 

غمو�ض منه، فهو ُمْعَجم مبعنى مزال ما فيه من غمو�ض واإبهام. 

وعلـــى هـــذا فلفظ )معجـــم(: ا�شم مفعـــول من الفعـــل )اأعجـــم(، ويحتمل اأن 
يكـــون م�شدرًا ميمّيـــًا من الفعل نف�شـــه، ومعناه حينئـــذ: الإعجـــام اأو اإزالة العجمة 

والغمو�ض)1(.    

ويف ال�شطـــالح: ديـــَوان ملفـــردات اللَُّغة ُمَرّتب علـــى ُحُروف املعجـــم، واجلمع 
معجمات، ومعاجم)2(، وحروف املعجم ُحُروف الهجاء)3(.        

وقـــد اأطلق على )املعجم( م�شطلح القامو�ـــض: وهو يف الأ�شل: الَبْحر الَعِظيم، 
وجعلـــه )الفريوزاآبـــادي( علمًا على معجمه )القامو�ض املحيـــط(، ثم اأُطلق على كل 

ع.  َو�شُّ ُمْعجم لَغِوّي على التَّ

)1(  ينظـــر: اأحمد خمتار عمـــر، البحث اللغوي عند العرب، عامل الكتب، م�شر، ط8، 2003م، 
�ض 164.

)2(  خمتلـــف فيه، واأجازه جممـــع اللغة العربيـــة بالقاهرة. ينظر: اأحمد خمتـــار عمر، البحث 
اللغوي عند العرب، مرجع �شابق، �ض   165.  

)3(  جممـــع اللغة العربية بالقاهرة، املعجم الو�شيـــط، مكتبة ال�شروق الدولية، ط4، 1425هـ= 
2004م، �ض 586  )عجم(.  
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ثانيًا: الطفل:   
الطــــــفــــل هــــــو" ال�شغيـر مـــن كل �شيء عامــــة، وال�شغيــر مـــن اأولد النـا�ض 
ُلَم َفْلَي�ْشَتاأِْذُنوا  والــدواب خا�شــة")1(، قال اهلل تعـــــاىل: ) َواإَِذا َبَلَغ اْلأَْطَفاُل ِمْنُكُم احْلُ

َذَن اَلِّذيَن ِمْن َقْبِلِهْم...( )2(.   َكَما ا�ْشَتاأْ

ف الطفل عند الفقهاء باأنه: َمن مل يحتلم ومل يبلغ خم�ض ع�شرة �شنة)3(،   ويعـــرَّ
واأجمـــع العلماء على اأن الحتالم فـــى الرجال واحلي�ض فى الن�شـــاء هو البلوغ الذى 
تلـــزم به العبادات واحلـــدود وال�شتئذان وغريه، واختلفوا فيمـــن تاأخر احتالمه من 
الرجـــال اأو حي�شهـــا من الن�شـــاء، فـــروي اأن الإنبات)4(حد البلوغ. وقيـــل: حد البلوغ 
الإنبـــات، اأو اأن يبلـــغ من ال�شـــن ما يعلم اأن مثله قد بلغ. وذلـــك �شبع ع�شرة اأو ثماين 

ع�شرة �شنة))5((، وفى الن�شاء هذه الأو�شاف اأو احَلَبل)6(. 

واإذا تبني ذلك ف�شيتبني املراد ب� )معجم الطفل):  
فاإن النحويني يذكرون اأن الإ�شافة تاأتي مبعنى ثالثة اأحرف )الالم عند جميع 

)1(  ابـــن منظـــور، ل�شان العرب، موؤ�ش�شـــة التاريخ العربي، دار اإحياء الـــرتاث العربي، بريوت، 
ط13، 1413هـ= 1993م، 174/8، 175 )طفل(. 

)2(  �شورة النور )59(.  
)3(  اإمـــام احلرمني عبدامللك بن عبـــداهلل اجلويني، نهاية املطلـــب يف دراية املذهب، حتقيق: 

عبدالعظيم الديب، دار املنهاج، جدة، ط 1، 1428هــ=2007م، 321/11.  
ِة، وا�ْشَتَحقَّ اأَْخَذُه  ْو َفـــْرِج امْلَـــْراأَ ُجِل، اأَ �ِشُن َحـــْوَل َذَكِر الرَّ ْعُر اخْلَ )4(  الإنبـــات: هـــو اأَْن َيْنُبـــَت ال�شَّ
ِغرِي. ينظر: اأبو  ُه َيْثُبُت يِف َحـــقِّ ال�شَّ نَّ ِعيُف، َفال اْعتداد ِبـــِه، َفاإِ َغـــُب ال�شَّ ـــا الزَّ ِبامْلُو�َشـــى، َواأَمَّ
حممد عبد اهلل بن اأحمد الدم�شقي احلنبلي، ال�شهري بابن قدامة املقد�شي، املغني 345/4، 

مكتبة القاهرة، 1388هــ = 1968م.
)5(  هذا ما تعتمده اليون�شكو. 

)6(  ينظـــر: ابـــن بطال، �شـــرح �شحيح البخـــاري، حتقيق: يا�شر بـــن اإبراهيم، مكتبـــة الر�شد، 
الريا�ض، ط 2، 1423هــ = 2003م، 49/8. 
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النحويني، ومن اأو يف عند طائفة منهم()1(. واإذا طبقنا ذلك على اإ�شافة املعجم اإىل 
الطفـــل تبني اأن اأقـــرب تلك الأحرف الثالثة اأن تكون الإ�شافـــة مبعنى الالم، ويكون 
املعنـــى حينئذ )معجـــم للطفل( اأي: اأنه معجـــم موجه للطفل، وعلـــى افرتا�ض كون 
الإ�شافة على معنى )من( يكون املعنى وقتئذ )معجم من الطفل( اأي: معجم �شادر 

من الطفل. 

ولعـــل اجلمـــع بني ذينك املعنيني هو الأن�شب؛ لنجمع بـــني اأخذ املعجم من اللغة 
التي تكلم بها الطفل ثم يزاد على ذلك كلمات يراد منها رفع الر�شيد اللغوي للطفل 
واإن مل تكـــن م�شتعملـــة لديه على اأن يراعـــى منا�شبتها له باأن ل تكـــون فوق امل�شتوى 

اللغوي املتوقع منه.   

واإذا اقت�شر وا�شع املعجم على اأن يكون املعجم من اللغة امل�شتعملة عند الطفل 
فاإن ذلك �شيكون اأمرًا ن�شبيًا فرتى معجم الطفل قلياًل يف جمتمع، كثريًا يف اآخر تبًعا 

للظروف املحيطة بالطفل.

واأما تقدمي املعجم باملعنيـــني املذكورين اآنفًا فاإنه �شيجعل املعجم اأكرث تنا�شبًا؛ 
لأنـــه �شي�شـــد النق�ض احلا�شل يف لغة الطفـــل -اإذا ما وجد- بذكـــر الكلمات املتوقع 
وجودهـــا لـــدى الطفل؛ فرتدم الهـــوة التي قد تن�شاأ عند القت�شـــار على طرح معجم 

ماأخوذ من اللغة امل�شتعملة لدى الطفل.

ول بد من الإ�شارة اإىل اأن املراد بـ )معجم الطفل( الوارد يف عنوان هذا البحث 
هـــو ذلك املعجم املوجه اإىل الطفل؛ للرجوع اإليـــه اكتفاء به عن الرجوع اإىل املعاجم 
الكبـــرية، مثل: العني، وتهذيب اللغة، وال�شحـــاح، ول�شان العرب؛ لأن اأدواته البحثية 

قد ل متكنه من الرجوع اإليها والإفادة منها. 

)1(  ابـــن عقيـــل، �شرح ابن عقيل على األفيـــة ابن مالك، املكتبة الع�شريـــة، بريوت، 1419هــ= 
1998م، 43/3.
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ثالثًا: التنمية: 
ْرع ومنا الَوَلـــد ومنا املال)1(.  اًء ومنـــوًا َزاد َوكرث، ُيَقال: منا الـــزَّ ـــيء مَنَ منـــا ال�شَّ

ى(، نحو : زّكى تزكية.   والتنمية( م�شدر قيا�شي، للفعل )منَّ

ومـــن ذلـــك يت�شـــح اأنَّ املق�شـــود بالتنميـــة يف هذا البحـــث: زيادة لغـــة الطفل 
وتكثريهـــا، وميكن ت�شبيه املعجم باملاء، والطفل بالزرع، فاملعجم للطفل كاملاء للزرع 

ينميه، ويجعله دائم اخل�شرة حتى ي�شتوي على �شوقه يـَـ�ُشـــرُّ الناظرين. 

 رابعًا: اللغة:  
ُلهـــا ُلْغـــَوٌة مــــــن َلَغا اإِذا  ـــة واأَ�شْ اِق�شَ يف التهذيـــب: "اللُّغـــُة مــــــن الأ�شمــــــاِء النَّ
تكلَّـــم"))2((، قولـــه: مـــــن الأ�شمـــــــاء الناق�شـــة، اأي: حمـــــذوفـــــــة الـــالم، ولمهـــــا 
عنـــــده الــواو، وقـــيـــــل))3((: اليــاء، والأول اأَْوىل؛ لوجـــــــــوده يف اأكثـــر الت�شـــاريـــف، 

وا ِكَراًما( )4(.       وا ِبالَلّْغِو َمُرّ كقـــــــــــــول اهلل تعــــــــــــاىل: )... َواإَِذا َمُرّ

ويف ال�شطالح:  
عرفـــت بتعريفـــات خمتلفـــة)5(، ويكفـــي هنـــا اإيـــراد تعريـــف ابـــن جنـــي للغة 

باأنها:"اأ�شوات يعربِّ بها كل قوم عن اأغرا�شهم")6(.   

)1(  جممع اللغة العربية بالقاهرة، املعجم الو�شيط، مرجع �شابق، �ض 956. )منا(.  

)2(  حممـــد بن اأحمد الأزهري، تهذيب اللغة، حتقيق: عبدال�شالم هارون، مراجعة 

حممد علي النجار، 198/8.
)3(  ينظـــر: توفيق حممد �شاهني، عوامل تنميـــة اللغة، مكتبة وهبة، القاهرة، ط 3، 1422هـ= 

2001م، �ض 21.
)4(  �شورة الفرقان، )72(.

)5(  ينظر: توفيق حممد �شاهني، عوامل تنمية اللغة، مرجع �شابق، �ض 23- 26.
)6(  اأبـــو الفتح عثمـــان بن جنـــي، اخل�شائ�ض، حتقيق: حممـــد علي النجار، الهيئـــة امل�شرية 

العامة للكتاب، ط4، 1999م، 34/1.  
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المبحث األول

مراحل اكت�شاب اللغة واحلاجة اإىل معاجم الأطفال

يف هـــذا املبحـــث اإلقاء ال�شوء على مراحل اكت�شاب اللغـــة، ومن َثمَّ خلو�ض اإىل 
احلديـــث عن احلاجة اإىل معاجم الأطفال ب�شفتهـــا عملية م�شايرة ملراحل اكت�شاب 
اللغـــة، فهمـــا اأمران متالزمان ي�شـــريان يف خطني متوازيني جنبـــًا اإىل جنب؛ ليكون 

املعجم رافدًا من روافد اللغة اإبان اكت�شابها يف املراحل املختلفة من عمر الطفل. 

اأوًل: مراحل اكت�شاب اللغة: 
يختلـــف الباحثون يف ذكر هـــذه املراحل، وذلك الختـــالف عائد اإىل اختالف 

م�شاربهم وتعدد مناهجهم، وهذا عر�ض موجز لتلك املراحل)1(:   
مرحلة اكت�شاب الأ�شوات، وحتت هذه املرحلة مراحل هي مرحلة ال�شراخ . 1

التـــي تبداأ من بداية الـــولدة اإىل ال�شهر الرابـــع اأو اخلام�ض ورمبا و�شلت 
اإىل ال�شهر ال�شاد�ض، وفيها ي�شتخدم الطفل �شراخه للتعبري عن انفعالته 
املختلفـــة، ومرحلـــة املناغـــاة، وفيها ي�شـــدر الطفل �شل�شلة مـــن الأ�شوات 
مبتـــورة اأو متتابعـــة، وتبداأ هـــذه املرحلة مـــن نهاية املرحلـــة ال�شابقة اإىل 
ال�شهـــر العا�شـــر اأو احلادي ع�شر اأو الثاين ع�شر، وتبـــداأ باأ�شوات ومقاطع 
حمـــدودة ل معاين لها، وتنتهي باأ�شوات ومقاطـــع متعددة ت�شبه الكلمات، 

قد تدل على بع�ض املعاين املفهومة بيد اأنها حمدودة.

)1(  عبدالعزيـــز بـــن اإبراهيـــم الع�شيلي، علم اللغـــة النف�شي، جامعة الإمـــام حممد بن �شعود 
الإ�شالميـــة )عمـــادة البحـــث العلمـــي(، ط 1، 1427هــــ= 2006م، �ـــض 217 ومـــا بعدها 
)بت�شـــرف ي�شري(، وينظر: حممد رفقـــي حممد، �شيكلوجية اللغـــة والتنمية اللغوية لطفل 

الريا�ض، دار القلم، الكويت، ط1، 1407هـ= 1987م، �ض 43 وما بعدها.     
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 اكت�شاب ال�شرف: املراد اكت�شاب الطفل للكلمة مفردة، ويعتمد ذلك على 2. 
فهم معناها.

 اكت�شـــاب الرتاكيب النحوية: مير الطفل بعدة مراحل لي�شل اإىل احلديث 3. 
بجمل نحوية، وتلك املراحل هي: نطق الكلمة الواحدة التي تت�شمن جملة، 
وهـــذه ل تتجاوز ال�شهر الثامـــن ع�شر يف الغالب، ثم نطق كلمتني، ثم نطق 
ثـــالث كلمات، وتبداأ هذه املرحلـــة من منت�شف ال�شنـــة الثالثة اإىل ال�شنة 
الرابعـــة، يلي تلك املراحـــل الثالث مرحلة نطق اجلمـــل الكاملة ال�شليمة، 
وتنتهـــي يف نهاية ال�شنة الرابعة، وتكتمل املراحـــل الرئي�شة لكت�شاب اللغة 

عند الطفل يف نهاية ال�شنة اخلام�شة اأو ال�شاد�شة.  

ومن املهـــم الإ�شارة اإىل اأن تلك املراحل متداخلة متكاملة ل تنفك اإحداها عن 
الأخـــرى، ول ميكن اأن تف�شل بفا�شل زمني معني ل ميكن جتاوزه، بل هي مرتابطة، 
كل مرحلـــة ت�شلمك اإىل التالية لها، وهذا التداخل ي�شبه تداخل ف�شول ال�شنة؛ فاإنها 
ي�شعـــب التمييز بني بدايتها، ويكون النتقال من ف�شل اإىل اآخر تدريجيًا، ول يت�شح 

ذلك اإل يف منت�شف كل ف�شل منها)1(.   

وي�شاحب تلـــك املراحل اكت�شاب الطفل معايَن ما يتكلم به، وذلك بالربط بني 
الـــّدالِّ واملدلول �شواء اأكانت من الكلمات املح�شو�شـــة اأم املجردة، واملح�شو�شة اأ�شبق 

من املجردة. 

ثانيًا: احلاجة اإىل معاجم الأطفال:
يف بع�ض الدول الأجنبية و�شع املعنيون بالكتابة للطفل قامو�شًا متطورًا متناميًا 

)1(  ينظر: حامد عبدال�شالم زهران، علم النف�ض النمو )الطفولة واملراهقة(، عامل الكتب، 
منظور  من  الطفل  اأدب  الظهار،  اأحمد  بنت  وجناح   ،84 �ض  1990م،   ،5 ط  القاهرة، 

اإ�شالمي، دار املحمدي، جدة، ط1، 1424هـ= 2003م، �ض27، 28.  
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يتنا�شب مع املراحل العمرية املختلفة للطفل، ومل تهتم الدول العربية الهتمام الكايف 
مب�شاألـــة اإعداد القامو�ض اللفظي املنا�شب لـــكل مرحلة من مراحل الطفولة))1((، مع 

اأهميته الكربى.

وتعود اأهمية و�شع معجم خا�ض بالأطفال اإىل اأمور منها:        
طبيعـــة الطفل؛ فاإنه ي�شعب عليـــه اإدراك الألفاظ ذات الدللت املعنوية، . 1

مثل: الإميان، والولء والرباء، والعقيدة، ونحوها، ويف الوقت نف�شه ي�شهل 
عليه فهم الألفاظ ذات الدللت احل�شية، مثل: القلم، والكتاب، وال�شيارة، 

وال�شجرة، ونحوها من الألفاظ. 

�شعوبة تعامل الطفل مع املعاجم العامة؛ ل�شتمالها على كلمات بعيدة عن . 2
بيئتـــه اأو لحتوائها على م�شطلحـــات ل يعرفها، ومثل ذلك قد يعيق بع�ض 

طالب اجلامعة بلَه الأطفال.

النهو�ـــض بالقامو�ـــض اللغوي للطفـــل اإىل امل�شتوى املاأمـــول، وذلك بتعزيز . 3
عوامـــل القوة لـــدى الأطفال الذيـــن يتمتعون بقامو�ض لغـــوي جيد، وتقوية 
جوانـــب الق�شور لدى اأولئك الذين تدنـــت م�شتوياتهم فيه، وذلك لتفاوت 
القوامي�ض اللفظية لدى الأطفال واختالف قدراتهم اللغوية ب�شبب عوامل 

كثرية)2(،  فياأتي معجم الأطفال لي�شد اخللل.  

اإك�شـــاب الأطفال ثقافة ا�شتعمال املعجم خا�شـــة، واملراجع عامة ليتعودوا . 4
علـــى ذلك منـــذ ن�شاأتهم، وهذا له اأثر كبري يف الرتبيـــة، وبذلك ين�شاأ جيل 

)1(  جنيـــب الكيـــالين، اأدب الأطفـــال يف �شـــوء الإ�شـــالم، موؤ�ش�شـــة الر�شالة، بـــريوت، ط 5، 
1426هـ= 2005م، �ض 149. 

)2(  ينظر: عبد الفتاح اأبو معال، تنمية ال�شتعداد اللغوي عند الأطفال، دار ال�شروق، الأردن، 
ط1، 2000م، �ض 55. 
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ده البحث عن  حمـــب للتعامل مـــع امل�شادر املختلفـــة للمعلومـــة، وتـــُــــَعــــــوِّ
املعلومـــة يف مظانها ال�شحيحة، وجتعله ياألف الطـــالع. قال نبينا حممد 

ملسو هيلع هللا ىلص: )اإمّنا الِعْلُم بالّتَعلُِّم()1(.

ا�شتعمـــال الطفل للمعجـــم دون م�شاعدة املعلـــم اأو الوالدين  جتعل الطفل . 5
م�شـــاركًا يف العملية التعليمـــة، وعن�شرًا فاعاًل فيهـــا، وباحثًا عن املعلومة 

بدًل من اأن يكون متلقيًا للمعلومة م�شت�شلمًا ملا يلقى اإليه. 

ا�شتعمـــال املعجـــم ينمـــي اجلوانـــب البحثيـــة لدى الطفـــل، وتدربـــه على . 6
الكت�شاف.

الرجـــوع اإىل املعجـــم وا�شتعمالـــه منـــذ الطفولة قـــد يولد حب هـــذا النوع . 7
مـــن الت�شنيف، ومن َثـــمَّ تخ�ش�ض بع�ـــض الأطفال فيه عندمـــا يلتحقون 

بالدرا�شات العليا يف م�شتقبل حياتهم.

تقومي ل�شان الطفل، وتقريب لغته  من اللغة العربية الف�شحى: لغة القراآن . 8
الكرمي واحلديث ال�شريف والرتاث الإ�شالمي)2(.    

ت�شييق الهّوة بني اللغة املنطوقة واللغة املكتوبة.     . 9

تقليـــل الفـــروق بـــني اللهجات املختلفـــة يف الدولـــة الواحدة بـــل يف الدول . 10
العربية.

)1(  ابن بطال، �شرح �شحيح البخاري، مرجع �شابق، 151/1. 
)2(  العوي�شـــق، عبـــداهلل بن حمد، واآخرون، املعجم العربي للطـــالب )معجم م�شور لل�شفوف 
البتدائية الثالثة الأوىل( بالتعاون مع مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، مكتبة لبنان 
نا�شـــرون، بريوت، ط1، 1435هــــ= 2014م )�شي�شدر قريبًا اإن �شاء اهلل تعاىل(. الفقرات 

من )9- 14( منقولة من هذا املعجم �ض 5.  )بت�شرف ي�شري(.  
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تنميـــة الكفايـــة اللغوية لدى الطفـــل، وتزويده برثوة لغويـــة منا�شبة لنموه . 11
العقلـــي واملعـــريف ؛  مما ي�شاعـــده يف فهم حمتـــوى املـــواد التعليمية فهمًا 

حقيقيًا.

م�شاعدة املعلمني يف ا�شتعمال لغة عربية ف�شيحة منا�شبة مل�شتوى الأطفال. . 12

اإيجـــاد قاعدة معلومات عن لغة الطفـــل يف الدولة التي و�شع فيها املعجم؛ . 13
ليفيـــد منها الباحثون يف مراحل النمو اللغـــوي، وت�شاعد وا�شعي املناهج، 
وموؤلفـــي الكتب املدر�شية، وُكّتاب اأدب الطفل، ومعدي الربامج الإعالمية، 
يف تقـــدمي  مواد تنا�شـــب لغة الطفل يف هـــذه املرحلـــة؛ لأن اإعداد معاجم 
الأطفـــال لي�شـــت اأمرًا ي�شـــريًا، ولكنها حتتـــاج اإىل متخ�ش�شـــني يف اللغة 

و�شناعة املعجم واأدب الأطفال، وعـِـــْلـــمـَـــي الرتبية والنف�ض. 

ومما ل ريَب فيه اأننا يف حاجة ملحة اإىل و�شع قامو�ض بل قوامي�ض؛ لتكون نهرًا 
ت�شتقى منه الألفاظ والأ�شاليب عند الكتابة للطفل)1(.   

وبعـــد اإعداد املعجم اأو املعاجم املوجهـــة اإىل الأطفال ل بد من النظر يف اآليات 
الإفادة منها وذلك بتوزيعها على نحو ي�شهل و�شولها اإىل املتلقي )الطفل(، واأن يكون 
ذلك املعجم جزءًا من م�شادر املعلومات يف العملية التعليمية، ويهتم باإدخال التقنية 
يف هـــذا املجال، فتطرح تطبيقات حا�شوبية ي�شتطيع الطفل التعامل معها، ويحبذ اأن 

تكون تفاعلية اأي�شًا.    

هـــذا وي�شرتط يف و�شـــع معجم الأطفال اأن يكون م�شـــدره الأول كالم الأطفال 
اأنف�شهم؛ لأنه يرتبط ارتبــــــــــــاطًا وثيقًا مبا يحبونه من هوايات واأن�شطة)2(، ويراعى 

)1(  جنيب الكيالين، اأدب الأطفال يف �شوء الإ�شالم، مرجع �شابق، �ض 145، 146. 
)2(  ينظـــر: عبد الفتاح اأبو معال، تنمية ال�شتعداد اللغوي عند الأطفال، دار ال�شروق، الأردن، 

ط1، 2000م، �ض 78. 
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عنـــد و�شعـــه اأي�شًا اأن ي�شمـــن ما يتوقع قدرتهـــم على ا�شتعماله، ومـــا هم يف حاجة 
اإليـــه، فاملعجـــم منهم واإليهم، ول ُتْغَفـــْل م�شادر التعلم املختلفـــة املوجهة اإليهم مثل 
الق�ش�ض والربامج الإذاعية والتلفازية وجمالت الأطفال وكتاباتهم،... اإلخ؛ وذلك 
علـــى افرتا�ض اأن تلـــك امل�شادر قد روعي عنـــد تاأليفها منا�شبتهـــا املراحل العمرية 

املختلفة للطفل. 
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�لأطفال و�أثره يف تنمية لغة �لطفل

المبحث الثاني

التجارب املوجودة يف العال العربي

يف هـــذا املبحث ي�شلـــط ال�شوء على اأهم التجارب املوجـــودة يف العامل العربي؛ 
ليتبـــني مـــدى احلاجة اإىل معاجـــم اأخرى موجهـــة للطفل العربـــي اأو القت�شار على 

املوجود من تلك املعاجم اإذا كانت تفي بالغر�ض املن�شود منها.

هنـــاك جتـــارب ظهـــرت يف العـــامل العربي يف م�شـــر واملغرب ولبنـــان وغريها 
مـــن الـــدول العربية، وقد اأ�شبع عبدالغني اأبو العـــزم القول يف احلديث عن كثري من 
التجـــارب يف كتابه )املعجم املدر�شي: مناهجه واأ�ش�شه وتوجهاته()1(، تناول يف هذا 

الكتاب ت�شعة وع�شرين معجمًا، حتدث عن كل معجم حديثًا خا�شًا به.    

وهنـــا �شاأخل�ـــض مـــا ورد يف هذا الكتـــاب من ق�شايـــا ويف اأثنائهـــا ذكر لبع�ض 
التجارب يف ميدان معاجم الأطفال املتمثلة يف املعاجم املدر�شية. 

حتـــدث املوؤلف يف الباب الأول عن املعاجم العربية املدر�شية قدميًا، وعن ن�شاأة 
التاأليف املعجمي العربي، واملعاجـــم التي ت�شلح للنا�شئة، مثل: ال�شحاح للجوهري، 

وخمتاره للرازي، وامل�شباح املنري للفيومي، والقامو�ض املحيط للفريوز اآبادي.  

وحتـــدث يف الباب الثـــاين عن املعاجـــم العربيـــة املدر�شية حديثـــًا، مثل: قطر 
املحيـــط لبطر�ـــض الب�شتاين، وفاكهـــة الب�شتان لعبـــداهلل الب�شتـــاين، ورائد الطالب 
جلـــربان م�شعود، والقامو�ـــض املدر�شي تاأليف اجلياليل بن احلـــاج يحيى، وبلح�شن 

الب�شري، وعلي بن هادية.   

)1(  مرجع �شابق. 
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وتكلم يف الباب الثالث عن التاأليف املعجمي املدر�شي، والر�شيد اللغوي وبع�ض 
الدرا�شـــات املقدمـــة يف هذا املجـــال، وذكر املعجم واملجال التعليمـــي ثم ختم الباب 

باحلديث عن معاجم الأطفال امل�شورة.

م درا�شات جيدة عن املعاجم الدرا�شية من حيث  والكتاب غزير مبعلوماته قـــدَّ
املنهج املتبع يف كل واحد منها، وذكر بع�ض املاآخذ التي وقع فيها موؤلفو تلك املعاجم. 

وقـــد كرر احلديث عـــن الر�شيد اللغـــوي وعقد له ف�شاًل من ف�شـــول الدرا�شة 
وعده من العقبات التي تواجه وا�شعي املعاجم املدر�شية املوجهة للطفل العربي. 

اأورد اآخـــر الكتـــاب ملحقـــًا خا�شـــا باملعاجم التـــي در�شها، عنَون لهـــذا امللحق 
بــ) قائمـــة املعاجم املدر�شيـــة موا�شفاتها وترتيبها، بواعثهـــا واأهدافها كما جاء يف 

مقدماتها(.

واملالحظ اأن املوؤلف مل يذكر يف نهاية كتابه خامتة ول نتائج ول تو�شيات، ولكنه 
ذكـــر يف املقدمـــة هدفه من الكتاب فقال: "تهدف هذه الدرا�شـــة.... اإىل ا�شتق�شاء 
كل التاآليف املعجماتية املدر�شية التي عرفها العامل العربي، والتعرف على مناهجها 
ولعله اكتفى باملقدمة  واأهدافها، والغايات التعليمية التي كانت ترغب يف حتقيقها"، 

عن اخلامتة. 

ويظهـــر مـــن خـــالل الطالع على تلـــك املعاجم اأنهـــا ظهرت يف لبنـــان وم�شر 
واملغرب العربي يف اأوقات متقاربة، ومتزامنة اأحيانًا، ويت�شح اأي�شًا اأن بع�شها ياأخذ 
مـــن بع�ض، ويف هذا دليـــل على اأن هذه اجلهود مل تكن متكاملة ول متنا�شقة، بل هي 
اجتهـــادات اأ�شخا�ض اأو دور ن�شر، فليـــت �شعري هل ميكن اأن تتحد الدول العربية يف 
�شبيل العناية باأطفالها يف جمال اللغة العربية عامة واملعاجم خا�شة؟، ثم اأين جهود 

الدول الأخرى يف جمال التاأليف املعجمي؟!.
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لع عليها، ورمبـــا كانت ل ترقى اإىل اأن ي�شاد بها  ل �شـــك اأنَّ هنـــاك جهودًا مل ُيطَّ
اأو تقـــام حولهـــا درا�شات علميـــة، ومع ذلك فالأمـــل باق اأن تت�شافـــر اجلهود خدمة 

لالإ�شالم واأبنائه، ورعايًة للغة كتاب اهلل تعاىل و�شنة نبينا حممد ملسو هيلع هللا ىلص.

وقـــد كفاين هذا الكتاب احلديث عن تلك املعاجـــم، ولول اأن اأقول قوًل مكرورًا 
لألفيـــت احلديث عنها هنا مذكورًا، من اأجل ذلك ق�شرت احلديث على جتربتني مل 

يت�شمنهما الكتاب املذكور؛ لأنهما جاءتا بعد تاأليفه.

وقـــد اآن الأوان للحديث عن تينك التجربتني مع مراعاة الرتتيب الزمني لهما، 
وذلك بتقدمي الأ�شبق منهما: 

معجم الغني )احلا�شوبي(.   -1
املعجم العربي للطالب.  -2

وهذا تعريف بكل واحد منهما: 
التجربة الأوىل: معجم الغني )معجم حا�شوبي(:

موؤلـــف هـــذا املعجم احلا�شوبي هـــو عبدالغني اأبو العزم موؤلـــف كتاب )املعجم 
املدر�شي: مناهجه واأ�ش�شه وتوجهاته( املار ذكره اآنفًا. 

هديف من عر�ض هذه التجربة لفت الأنظار اإىل اجتاه جديد يف التاأليف املعجمي 
األ وهو املعاجم احلا�شوبية، وهو مظهر اقت�شته طبيعة الع�شر؛ ذلك اأن الو�شائل قد 
تطـــورت، واأ�شبح الطـــالب يف الع�شر احلديث يتعاملون مـــع اأجهزة احلا�شوب على 
نطاق وا�شع، وهم اأكرث تعاماًل مع الأجهزة احلديثة من اأطفال اجليل ال�شابق لهم. 

ويظهر اأنَّ الطفل يف �شني عمره الأوىل يحتاج اإىل َمن ي�شاعده يف ا�شتعمال هذا 
املعجم؛ لأنه يتطلب منه بع�ض املهارات يف جمال احلا�شب الآيل، ولكنَّ تلك احلاجة 

�شتزول عندما ميار�ض الطفل التعامل مع احلا�شب الآيل. 
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 ودخل هذا اجلهاز اإىل العملية التعليمية ب�شكل كبري ومتعدد، ول�شت هنا ب�شدد 
ذكـــر ال�شتعمالت التعليمية للحا�شوب، واإمنا قادين اإليه دخوله يف التاأليف املعجمي 
بقـــوة، وهـــذا ما دعا املهتمـــني باللغـــة اإىل اأن يطرقوا هذا امل�شـــار اجلديد، ويقدموا 

اإنتاجه اإىل املتعلمني.

وتاأتـــي جتربـــة عبـــد الغني يف هـــذا املجال لتبني مـــع التجارب الأخـــرى اأهمية 
اخلو�ـــض يف جمال اللغة احلا�شوبي، فاأعد معجمـــه احلا�شوبي ووجهه اإىل الطالب، 
َفَن�ضَّ يف البيان التعريفي للمعجم اأنه يخدم ب�شورة مبا�شرة طالب التعليم الأ�شا�شي 

والثانوي خا�شة، وم�شتخدمي املعاجم العربية احلديثة عامة.

ومما ذكره من خ�شائ�ض هذا املعجم ما ياأتي)1):    
اأنه مرتب ترتيبًا األفبائيًا.. 1
اأنه يعزز ال�شروح بتعريفات �شهلة، و�شواهد من القراآن الكرمي والأحاديث . 2

النبوية، والن�شو�ض الأدبية.
اأنه ي�شم ر�شومًا اإي�شاحية.. 3

 ثـــراء مادته اللغوية: فعـــدد مداخله ثالثون األف مدخـــل، وعدد م�شتقاته 4. 
خم�شة وت�شعون ومائة األف م�شتق، وعدد كلماته مليونا كلمة.

 اأنه يت�شمن لغة الأدب وال�شحافة.5. 
 اأنه يت�شع للكلمات املولدة واملعربة والدخيلة التي اأقرتها املعاجم العربية.6. 

 اأنـــه يغني الر�شيـــد اللغوي للطالب، كمـــا ينمي الـَمَلَكـــة التعبريية لديهم 7. 
بب�شاطة و�شهولة. 

)1(  عبدالغني اأبو العزم، معجم الغني )احلا�شوبي(، �شركة �شخر ميديا للربامج، القاهرة، 
الإ�شدار الأول، 2000م. 
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التجربة الثانية: املعجم العربي للطالب:
انبثقـــت فكرة اإعـــداد معاجم لغويـــة مدر�شية مـــن جامعة الـــدول العربية قبل 
خم�شة عقود من الزمن، وعهد اإىل كل دولة  اأن تنفذ م�شروعها اخلا�ض بطالبها)1(.  

 ويف �شـــوء ذلك اقرتحت اللجنـــة الوطنية للتعليم يف مدينـــة امللك عبدالعزيز 
للعلـــوم والتقنيـــة اإن�شـــاء معاجم موجهـــة لطالب التعليـــم العام يف اململكـــة العربية 
ال�شعودية، فتكونت جلنتان من املخت�شـــني مل�شروع املعاجم املنا�شبة عمريًا ومعرفيًا 
ملراحـــل التعليـــم العـــام اإحداهمـــا اأعـــدت ثالثـــة معاجـــم موجهة لطـــالب املرحلة 
البتدائيـــة، والأخرى اأعدت معجمًا موجًها اإىل طالب املرحلـــة املتو�شطة والثانوية. 

ومت ذلك بالتعاون مع مكتبة )لبنان نا�شرون()2(.  

  وفيما ياأتي تعريف موجز بتلك املعاجم:  
املعجم امل�شور لل�شفوف البتدائية الثالثة الأوىل.   -1

معجم املرحلة البتدائية )ال�شفوف الثالثة الأوىل()3(.   -2
املعجم ال�شامل للمرحلة البتدائية)4(.   -3

)1(  ينظـــر: جامعة الـــدول العربية، املنظمة العربية للرتبية والثقافـــة والعلوم، الر�شيد اللغوي 
العربي لتالميذ ال�شفوف ال�شتـــة الأوىل من مرحلة التعليم الأ�شا�شي، تون�ض، 1989م، �ض 

 .9 -5
)2(  ينظر: مقدمة املعجم العربي للطالب )املعجم امل�شور لل�شفوف البتدائية الثالثة الأوىل( 

مرجع �شابق، �ض 5.  
)3(  العوي�شق، عبداهلل بن حمد، واآخرون، املعجم العربي للطالب )معجم لل�شفوف البتدائية 
الثالثة الأوىل( بالتعاون مع مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، مكتبة لبنان نا�شرون، 

بريوت، ط1، 1435هـ= 2014م )�شي�شدر قريبًا اإن �شاء اهلل تعاىل(.   
)4(  العوي�شق، عبداهلل بن حمد، واآخرون، املعجم العربي للطالب )�شامل للمرحلة البتدائية( 
بالتعـــاون مع مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنيـــة، مكتبة لبنان نا�شرون، بريوت، ط1، 

1435هـ= 2014م )�شي�شدر قريبًا اإن �شاء اهلل تعاىل(.    
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هـــذه املعاجم الثالثة موجهة اإىل طالب املرحلة البتدائية قام باإعدادها فريق 
بحثي يراأ�شه باحث رئي�ض ومعه باحثون م�شاركون)1(.   

وتعـــاون مع هـــذا الفريـــق البحثي باحثـــون م�شاعـــدون)2( وفنيـــون ومراجعون 
مون يربو عددهم على )500( رجل وامراأة.   وم�شت�شارون وحمكِّ

و�شاأنقل عن مقدمات معاجم املرحلة البتدائية �شيئًا يبني خطتها ومنهجها: 

مما جاء يف مقدمة املعاجم الثالثة:
 احلديث عن خطة امل�شرع واأهميته املتمثلة يف اأمور من اأهمها: 

عدم وجود معجم لغوي عربي مبني على مدونة.. 1
انف�شـــام ال�شلة بني لغة التالميـــذ املنطوقة ولغة املقررات الدرا�شية، وما . 2

يرتتـــب على  هـــذا النف�شام مـــن �شعوبات يف فهم املحتـــوى العلمي لهذه 
املقررات.

عدم وجود معجم مو�شوعي موجه للتلميذ يف املرحلة البتدائية.. 3

بيان الفئة امل�شتهدفة:
طالب املرحلة البتدائيـــة وطالباتها، واملعلمون واملعلمات، واأولياء الأمور، وكل 
َمن لهـــم عالقة بالعملية التعليميـــة كالإعالميني والباحثـــني واجلهات ذات العالقة 

بالتعليم كاجلامعات ووزارة الرتبية والتعليم.

)1(  الباحث الرئي�ض هو د. عبداهلل بن حمد العوي�شق، والباحثون امل�شاركون هم: 
         اأ.د. اإبراهيـــم بـــن عبدالعزيز اأبـــو حيمد، َو اأ.د. عبدالعزيز بن اإبراهيم الع�شيلـــي، َو اأ.د. عبدالعزيز بن 

حميد احلميد، َو اأ.د. نوال بنت اإبراهيم احللوة، َو د. �شالح بن حمد ال�شحيباين.    
)2(  كنت اأمينًا للجنة اإعداد هذا املعجم، وباحثًا م�شاعدًا اأي�شًا، واأفدت من تلك التجربة، وهلل 

تعاىل احلمد واملنة.  
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و�شف املدونة: 
اأول : م�شادر الر�شيد اللغوي:

اعتمدت امل�شادر التالية حل�شر الر�شيد اللغوي:
مقررات املرحلة البتدائية للبنني والبنات.. 1
كتابات التالميذ يف املرحلة البتدائية.. 2

 كالم التالميذ  يف املرحلة البتدائية.3. 
املواد امل�شتكتبة من التالميذ.. 4
كتب اأدب الطفل.. 5
املجالت وال�شحف املوجهة للطفل.. 6
7 ..)DVD ( وVHC(  ( و )CD(الربامج احلا�شوبية املوجهة للطفل
8- الأ�شرطة املرئية )الفيديو(.. 8
9- الأ�شرطة امل�شموعة.. 9

ثانيا: جمع املادة:
جمعت املادة من امل�شادر ال�شابقة على النحو التايل:

ح�شـــرت املادة اللغوية للمقررات، ورمزت برمـــوز خا�شة لكل مقرر ولكل . 1
من البنني والبنات وامل�شرتكة بينهما. 

حـــددت العينـــات بطريقة اإح�شائيـــة، وبلغ عددها اأكرث مـــن )15.000( . 2
طالب وطالبة، وجمعت املادة لكل من امل�شادر التالية:

كرا�شات التعبري. اأ. 
املادة امل�شتكتبة. ب. 

ت.  ت�شجيالت كالم الطالب والطالبات.

رمـــزت هـــذه امل�شادر لتمثـــل اجلن�شني، وجميـــع مناطق اململكـــة الإدارية . 3
)13( منطقة، واإدارات التعليم فيها، ومدن كل منطقة، واملدار�ض، وجميع 

�شفوف املرحلة البتدائية، والطالب الذين وقع عليهم الختيار. 
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 جمعـــت املـــادة، ورمـــزت، وفرغت لكل من كتـــب اأدب الطفـــل واملجالت، 4. 
والأقرا�ض والأ�شرطة املرئية  وامل�شموعة.

بلغـــت املـــادة املجموعة من امل�شـــادر كلها اأكـــرث مـــن )21.000( اإحدى . 5
وع�شريـــن األـــف �شفحة، واأكـــرث  مــــــــــن  ) 5.300.000( خم�شة ماليني 

وثالثمائة األف كلمة.         

وحتدثـــت املقدمـــة عـــن عمليـــة الإدخـــال والتحليل التـــي تولتهـــا �شركة حرف 
للربجميات. 

واإليك تف�شيل القول يف كل معجم من املعاجم الثالثة للمرحلة البتدائية: 
1- املعجم امل�شور لل�شفوف البتدائية الثالثة الأوىل: 

يتكون من املقدمة املار ذكرها وذلك يف )12( �شفحة ثم بيان لكيفية ا�شتعمال 
املعجـــم مع اأمنـــوذج تطبيقي لذلك يف ال�شفحتـــني )14، 15(. ويف ال�شفحة )16( 
خريطة دول اخلليـــج العربي، ويف ال�شفحة )17( خريطة اململكة العربية ال�شعودية 
ثـــم بـــداأ املعجم من ال�شفحـــة )18( وانتهـــى يف ال�شفحـــة )165( ويف ال�شفحتني 
)166، 167( فهر�ض املحتويات. وبذلك يكون هذا املعجم يف )149( �شفحة فعلية، 
و�شـــم )85( حقـــاًل اأ�شا�شيًا وفرعيًا، وجاء معظم تلك احلقـــول يف �شفحتني، وقليل 
منهـــا يف �شفحة واحدة، ومن احلقول التي ظهرت فيها حقول فرعية: البيت وج�شم 

الإن�شان واحليوانات والريف والطبيعة والغذاء واملدر�شة واملدينة. 

2- معجم ال�شفوف الثالثة الأولية من املرحلة البتدائية:
ا�شتمـــل على مقدمة م�شابهة للمقدمة املذكـــورة يف املعجم امل�شور، وفيها ذكر 

لأبرز اخل�شائ�ض التي متّيز هذا املعجم:

• اأنه اأول معجم عربي مبني على مدونة حا�شوبية.	
• اأن هـــذه املدونـــة �شاملة الر�شيـــَد اللغوي للطفل من اجلن�شـــني، م�شتوعبة 	
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عينـــات �شخمـــة مـــن الكلمات املوجـــودة يف املقـــررات وكتابـــات الطالب 
وكالمهم والكتب والأوعية الإعالمية املوجهة اإليهم. 

• مداخله )6154( كلمة.	
• يعزز لدى الطفل القيم الإ�شالمية والأخالق احلميدة.	
• ينمي معارف الطفل ويرثي ثقافته.	
• مرتب األفبائيًا ح�شب �شورة الكلمة )ال�شاق(؛ لأن ذلك اأن�شب لهذه املرحلة 	

من ترتيبه بح�شب جذور الكلمات.
• يحدد يف املداخل اخل�شائ�ض ال�شوتية وال�شرفية والنحوية والدللية.	
• مكونـــات املدخل: الكلمـــة، جذرها، مفردها اأو جمعهـــا اإن كانت ا�شمًا، اأو 	

ما�شيهـــا وم�شارعهـــا واأمرهـــا ثم م�شدرهـــا اإن كانت فعاًل، ثـــم معانيها 
واأمثلتها و�شواهدها، ثم �شورة تو�شيحية )عند احلاجة اإليها(.

• املداخل مع مكوناتها كلها م�شبوطة بال�شكل.	
• و�شائل ال�شرح: املرادف، ال�شد، العبارة ال�شارحة، الأمثلة، ال�شورة.	
• مراعـــاة اأن يكـــون ال�شـــرح اأ�شهل من كلمـــة املدخل واأن يكـــون ال�شرح من 	

ر�شيده اللغوي بناء على مدونة امل�شروع.

كيفية ا�شتعماله:
�شفحات املعجم مق�شومة اإىل ثالثة اأعمدة.. 1
املدخل الفعلي مع م�شارعه واأمره وم�شدره مكتوبة باللون الأحمر.. 2
املدخل ال�شمي مكتوب باللون الأحمر، اأما جمعه فمكتوب بالأزرق.. 3
الآيـــات القراآنية الكرمية مكتوبـــة بالر�شم العثماين باللـــون الأخ�شر، مع  . 4

ا�شم ال�شورة ورقم الآية.
يختار الطفل الكلمة التي يريد اأن يبحث عنها.. 5
يبحث عنها األفبائيًا بح�شب احلرف الأول ثم الثاين ثم الثالث.... 6
عندما يجد الكلمة يتعرف على جذرها وم�شتقاتها.. 7
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حرف )ج( يرمز للجمع.. 8
يتلو ذلك معنى الكلمة اأو معانيها م�شبوقة بالعالمة )-(.. 9

1-  يتبع ذلك الأمثلة وال�شواهد م�شبوقة بعالمة )راأ�ض �شهم متجه للي�شار(.
ٌم بال�شور والر�شوم الإي�شاحية.  2-  مطعَّ

3-  و�شـــع يف الهام�ـــض اجلانبي اخلارجـــي م�شرد حلـــروف الهجاء 
ير�شد اإىل  مداخل كل حرف.

�ِشم هذا املعجم باأمور، منها الآتي: وَيتمَّ
• ترقيم املعجم م�شتقل عن املقدمة، ويقع املعجم وحده يف )591( �شفحة. 	

• يحفل بكثري مـــن الآيات القراآنية، واإنك لواجـــد يف بع�ض ال�شفحات �شت 	
اآيـــات يف �شفحة واحدة كمـــا يف �ض 7، �ض 341، وهناك بع�ض ال�شفحات 
تخلو من ال�شت�شهاد بالآيات الكرمية كما يف �ض 351. ومعظم ال�شفحات 

يرتاوح ال�شت�شهاد فيها بني اآية وخم�ض اآيات يف ال�شفحة الواحدة. 

• اأمـــا ال�شت�شهاد باحلديث ال�شريف وال�شعر فقليـــل، ومن اأمثلة ال�شت�شهاد 	
باحلديـــث ما جاء يف �ض 111، �ض 202. ومـــن ال�شت�شهاد بال�شعر ما ورد 

يف �ض 451.

• ميتاز بكرثة ال�شور الإي�شاحية، ومن اأدلة ذلك اأنك قد جتد �شت �شور يف 	
�شفحـــة واحدة كما يف �ض 164، �ض 431. وقلما تخلو �شفحة من ال�شور، 
كمـــا يف �ض 514، �ض 531، ومعظم ال�شفحات جتدها ترتاوح �شورها بني 

�شورة واحدة اإىل خم�ض �شور يف ال�شفحة الواحدة.

3- املعجم ال�شامل للمرحلة البتدائية: 
• ل يختلـــف كثـــريًا يف خ�شائ�شـــه عـــن معجم ال�شفـــوف الثالثـــة الأولية، 	

والفـــرق الوا�شـــح يف عدد �شفحاتـــه ومداخلـــه، فعدد �شفحاتـــه )945( 
�شفحة، وترقيم املعجم م�شتقل عن املقدمة. ومداخله )9.146( كلمة. 
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• مكونـــات املدخل: الكلمـــة، جذرها، مفردها اأو جمعهـــا اإن كانت ا�شمًا، اأو 	
ما�شيها وم�شارعها واأمرها ثم م�شدرها وا�شما الفاعل واملفعول اإن كانت 
فعاًل، ثم معانيها واأمثلتها و�شواهدها، ثم �شورة تو�شيحية )عند احلاجة 
اإليهـــا(. وبذلك تزيد عـــن مكونات ال�شفوف الثالثـــة الأولية بذكر ا�شمي 

الفاعل واملفعول.

• وكيفية ا�شتعمال هذا املعجم مثل املعجم ال�شابق اأي�شًا، وهناك فرق ي�شري 	
يف كيفية ال�شتعمال يتمثل يف الفقرتني الأوليني فقط، وهما: 

�شفحات املعجم مق�شومة اإىل عمودين.. 1
املدخـــل الفعلي مع جذره وم�شارعه واأمره مكتوبة باللون الأحمر، اأما . 2

م�شدره وا�شم الفاعل وا�شم املفعول فمكتوبة باللون الأزرق.

• من خ�شائ�ض هذا املعجم اأنه يكرث فيه ال�شت�شهاد �شواء بالآيات الكرمية 	
اأو الأحاديث ال�شريفة اأو ال�شعر.

• يحفـــل بكثري من الآيات القراآنية، وقد كتبت باللون الأخ�شر، واإنك لواجد 	
يف بع�ض ال�شفحات ت�شع اآيات  كما يف �ض 128، وهناك بع�ض ال�شفحات 
جتـــد فيها �شت اآيات كما يف �ض 27، و�ـــض 940، وهناك بع�ض ال�شفحات 
تخلو مـــن ال�شت�شهاد بالآيات الكرمية كما يف ال�شفحات )19، 20، 23(. 
ومعظـــم ال�شفحـــات يـــرتاوح ال�شت�شهـــاد فيها بـــني اآية وخم�ـــض اآيات يف 

ال�شفحة الواحدة. 

• اأمـــا ال�شت�شهاد باحلديث ال�شريـــف فاإنه يظهر يف هذا املعجم اأو�شح مما 	
هو يف معجم ال�شفوف الثالثة الأولية، ومن اأمثلة ال�شت�شهاد باحلديث ما 

جاء يف ال�شفحات )1، 4، 5، 9، 20، 22( وغريها كثري.

• ويتجلى ال�شت�شهـــاد بال�شعر اأكرث منه يف معجم ال�شفوف الثالثة الأولية، 	
ويلحظ بع�ض ال�شمات يف ال�شت�شهاد بال�شعر، من ذلك: 
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اأن ال�شت�شهـــاد �شامـــل للع�شور الأدبية املختلفة فمـــن اجلاهلي: عمرو بن . 1
كلثـــوم )ت نحـــو40 ق. هـ( �ـــض121، وعنرتة العب�شـــي )ت نحو22 ق. هـ( 
�ـــض51، ومن املخ�شرمني كعب بن زهري )ت 26 هـ(  �ض62، ومن الع�شر 
الأمـــوي، الفرزدق)ت 110 هـ( �ض125، ومـــن الع�شر العبا�شي: ب�شار بن 
بـــرد )ت 167 هـ( �ض40، واأبو العتاهيـــة )ت 211 هـ( �ض818، واأبو متام 
)ت 231 هــــ( �ض41، والبحـــرتي )ت 284 هـ( �ض28، 139، واملتنبي )ت 
354 هــــ( �ـــض535، ومن الع�شـــر احلديث عمر اأبو ري�شـــة )ت 1410 هـ( 

�ض129.   

قـــد يرد البيت من�شوبًا، وهو الغالـــب كما يف الأمثلة ال�شابقة، وقد يرد غري 
من�شـــوب، وهو قليل كما يف �ـــض121، ول يعني عدم الن�شبـــة اجلهل بقائل 
ر بـــــ )قال  ـــدَّ البيـــت، واآية ذلـــك اأنك جتـــد بيتًا، معـــروف الن�شبـــة، وُي�شَ

ال�شاعر) ومثال ذلك: بيت العبا�ض بن الأحنف))1(( )ت نحو 194هـ(. 

ب����ه����ا     ت������ب������ك������ي  ع������ي������ن������ه  ي��������ع��������رك  ذ�  َم�������������ن 
ت�����ع�����ار ل��������ل��������دم��������وع  �أر�أي�������������������������ت ع�������ي�������ن�������اً   

قد يرد بيتان يف �شفحة واحدة، كما يف ال�شفحات )129، 660، 818(.    . 2

قـــد يتكرر ال�شت�شهاد بالبيـــت؛ يف اأكرث من مو�شع، ومـــن اأمثلة ذلك قول . 3
ال�شاعر)2(:  

ي�������وم�������اً         ي���������ع���������ود  �ل���������������ش�������ب�������اب  ل�������ي�������ت  �أل 
ف���������������اأخ���������������ره مب�������������ا ف���������ع���������ل �مل�������������ش������ي������ب

)1(  العبا�ـــض بـــن الأحنـــف: ديوانـــه، �شرح وحتقيـــق: عاتكة اخلزرجـــي، دار الكتـــب امل�شرية، 
القاهرة، 1373هـ= 1954م، �ض 116.     

)2(  اأبو العتاهية: ديوانه، دار بريوت، 1406هـ= 1986م، �ض 46.      
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�أدب   )1( �ل��ع��رب��ي  �ل��ط��ف��ل  ل��غ��ة 
�لأطفال و�أثره يف تنمية لغة �لطفل

هـــذا البيـــت تكرر ثالث مرات: مـــرة لال�شت�شهاد به على كلمـــة )ال�شباب( �ض 
533، ومـــرة يف ال�شت�شهـــاد به على كلمة )ليت( �ض 770، ومرة ثالثة لال�شت�شهاد به 
علـــى كلمة )امل�شيب( �ض 818، وهذا راجع اإىل �شريورة هـــذا البيت وا�شتهاره، واأنه 

من اأبيات احلكمة.  

• ال�شـــور الإي�شاحية موجودة يف هذا املعجـــم اأي�شًا، وهناك �شفحات تخلو 	
من ال�شور كما يف 18، 20، 23، 24.

• وردت كلمـــات جديـــدة ال�شتعمـــال، كمـــا يف كلمـــة )�شاحـــن(،  �ض 529، 	
املق�شود: �شاحن اجلوال، و�شا�شة �ض 530، املراد: �شا�شة التلفاز. 

4- معجم املرحلة املتو�شطة والثانوية:  
ن على غالف املعجـــم)1( اأنه يت�شمن مداخـــل ماأخوذة من  جـــاء يف الو�شف املـــدوَّ
مدونة �شاملة اعتمدت على القراآن الكرمي، واحلديث ال�شريف، وال�شعر والنرث العربيني، 

وعلى الكتب املدر�شية، واملجالت وال�شحف التي تعنى بال�شباب وحاجاتهم الثقافية.  

وقد توافر على تاأليفه فريق متكامل من الباحثني واملراجعني وامل�شت�شارين واملحكمني.
وبلغ عدد �شفحاته )705( �شفحة، وعدد مداخله ما يربو على )20.000( كلمة. 

وقـــد اأ�شهمت وزارة الرتبيـــة والتعليم يف اململكة العربيـــة ال�شعودية يف اإجنازه، 
ودعمتها مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية يف و�شعه.

ولهذا املعجم باحث رئي�ض ومعه خم�شة من الباحثني امل�شاركني)2(.     

)1(  علـــي بن �شالح اخلبتي، واآخرون، املعجم العربي للطـــالب )للمرحلة املتو�شطة والثانوية( 
بالتعـــاون مع مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنيـــة، مكتبة لبنان نا�شرون، بريوت، ط1، 

1435هـ= 2014م، �شفحة الغالف.  
)2(  الباحث الرئي�ض هو الدكتور/علي بن �شالح اخلبتي، والباحثون امل�شاركون هم: اأ.د.حممود 
اإ�شماعيـــل �شالـــح، واأ.د.اإبراهيـــم بن �شليمـــان ال�شم�شـــان، ود.عبداهلل بن علـــي ال�شالل، 

ود.عبدالرحمن بن هادي ال�شمراين، ود.اأحمد الرباء الأمريي.  
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وقـــد بـــداأ هذا امل�شـــروع املعجمـــي ال�شخم يف اململكـــة العربيـــة ال�شعودية  عام 
1424هــــ ، و�شيعلـــن عـــن  �شدور الطبعـــة الأوىل منـــه  يف املبحث الثـــاين  من العام 

اجلامعي 1435هـ- 1436هـ )1(، اإن �شاء اهلل تعاىل.     

 فللـــه احلمد واملنة اأن اأعان اأع�شـــاء الفريق وم�شاعديهم على اإجناز مثل ذلك 
العمـــل الـــذي �شيكون بـــاإذن اهلل تعاىل مـــن امل�شروعات التـــي تخدم اللغـــة العربية، 

ويتعدى نفعها اإىل جيل اليوم واأبناء الغد.     

وبعـــد هذا العر�ض للمعجم العربي للطالب املتمثل يف اأربعة معاجم منها ثالثة 
للمرحلة البتدائية، ومعجم للمرحلتني املتو�شطة والثانوية اأذكر بع�ض املقرتحات: 

اأن تتبنـــى اجلهـــات امل�شوؤولـــة يف كل دولـــة عربيـــة تاأمني املعجـــم وتوفريه . 1
لطالبهـــا؛ لالإفـــادة منه يف تعزيز اللغـــة الف�شيحـــة، والتخفيف من وطاأة 

اللهجات املحلية. 

اأن تتـــاح تلك املعاجـــم يف تطبيقات حا�شوبية متعـــددة ال�شيغ مبا ينا�شب . 2
الأنواع املختلفة من الأجهزة احلا�شوبية والأجهزة الذكية.

الإعـــالن عن انطالق تلـــك املعاجم ب�شكل قويٍّ يف و�شائـــل الإعالم املختلفة . 3
كالتلفاز والإذاعة وال�شحف واملجالت وو�شائل التوا�شل الجتماعي واملواقع 

ال�شبكية املختلفة؛ لت�شل اإىل معظم الأطفال، وليكونوا على علم بها.

عقـــد دورات تدريبية مكثفة للمعلمني واملعلمـــات يف مراحل التعليم العام؛ . 4
لتدريبهم على اآليات ا�شتعمال املعجم )يف �شورة كتاب اأو �شيغ وتطبيقات 

حا�شوبية(.

املرحلة  ملعاجم  البحثي  الفريق  رئي�ض  العوي�شق  الدكتور/عبداهلل  به  اأخربين  ما  ذلكم    )1(
البتدائية.   
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�لأطفال و�أثره يف تنمية لغة �لطفل

و�شع م�شابقات للطالب تعتمد على الرجوع اإىل املعجم وتخ�شي�ض جوائز . 5
قيمة للفائزين.

ربط جميع املقررات الدرا�شية باملعجم، وذلك باأن يطلب اأ�شتاذ كل مقرر . 6
من الطـــالب الرجوع اإىل املعجـــم ملعرفة الكلمات الغام�شـــة، ول يقت�شر 
ذلـــك على مقرر القـــراءة اأو مقررات اللغة العربية بـــل يكون يف املقررات 
كلها الدينية والجتماعية والعلمية وغريها، وبذلك ي�شعر الطالب باأهمية 

املعجم يف العملية التعليمية.

العنايـــة امل�شتمـــرة باإ�شـــدار طبعات جديـــدة من املعجـــم العربي للطالب . 7
تاأخـــذ يف عني العتبار ما يردها من تغذيـــة راجعة من املعلمني والطالب 
والباحثـــني، فتعزز جوانب القوة وتتالفى مواطن ال�شعف اأو الق�شور –اإن 
وجدت- وت�شتجيب ملتطلبات الع�شر، يوؤيد هذه التو�شية طول فرتة تاأليف 
املعجم التي ا�شتمرت ع�شر �شنوات تغريت فيها املناهج الدرا�شية التي بني 

عليها املعجم العربي للطالب. 

القيـــام بدرا�شـــات اإح�شائيـــة يف املعجم العربـــي للطـــالب؛ ملعرفة ن�شب . 8
ال�شيوع يف بع�ض الكلمات الواردة يف املعجم، وقلة كلمات اأخرى.

تنـــاول املعجم العربـــي للطـــالب بدرا�شـــات يف املنهج واملحتـــوى العلمي، . 9
والبحث يف مدى مالءمته للطفل العربي.

اإعداد درا�شات توازن بني املعجم العربي للطالب واملعاجم الأخرى املوؤلفة . 10
للطفل العربي، واإبراز خ�شائ�ض هذا املعجم. 

القيـــام بدرا�شات خمتلفة حول املعجم العربي للطالب: )معجمية ودللية . 11
ونحوية و�شرفية وبالغية واأدبية(، ونحوها من البحوث. 
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وقبل مغادرة احلديث عن هذه التجارب ل بد من الإ�شارة اإىل اأن الطفل العربي 
ما زال يف حاجة اإىل معاجم تلبي حاجاته اللغوية وتعزز قدراته الفكرية، وهذه املهمة 
ل بـــد اأن توؤخـــذ بعني العتبار واأن ينـــربي الباحثون واللغويـــون وكل املهتمني ب�شوؤون 
الطفل للقيام بهذه املهمة؛ خدمة للغة القراآن الكرمي وال�شنة ال�شريفة، ورعاية لطفل 

احلا�شر ورجل امل�شتقبل.  

ولعـــل املعجم العربي للطـــالب يفي بقدر كبري من موا�شفـــات املعجم املن�شود، 
ويكـــون تطويره م�شايرًا لنمـــو الطفل، فيكربان معـــًا، وتن�شاأ بينهمـــا �شداقة وطيدة 

تزداد قوة مبرور الزمن.
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المبحث الثالث

اأثر معاجم الأطفال يف تنمية لغة الطفل

ل ي�شك اأحد يف اأن معاجم الأطفال ل بد اأن توؤثر يف تنمية لغتهم، َبْيد اأنَّ قيا�ض 
ذلك قيا�شًا كميًا من ال�شعوبة مبكان)1(، ولكنك واجد ما ت�شتاأن�ض به يف هذا الأمر. 

واحلديث عن ذلك يف جانبني: 
اجلانب الأول: الأثر الإيجابي للمعجم يف تنمية لغة الطفل: 

وميكن اأن ي�شار اإىل اأهم اجلوانب التي �شترثيها معاجم الأطفال، ومن ذلك:

اأثـــر معاجـــم الأطفال يف املفـــردات: من خـــالل قراءة الطفـــل يف املعجم . 1
�شتتكـــون لديه طائفة من املفـــردات تقل اأو تكرث تبعًا لأمـــور كثرية، منها: 
كـــرثة القراءة يف املعجـــم اأو قلتها، ومدى ال�شتعـــداد اللغوي لدى الطفل، 

وقدرته على احلفظ وال�شتيعاب، واهتماماته اللغوية.

تظهـــر اأهميـــة معاجم الأطفـــال يف كونها مرجعًا للطفل يعـــود اإليه عندما . 2
ي�شعب عليه فهم معاين بع�ض الكلمات. 

اأنَّ اكت�شــــاف الطفــــل ملفردات جديدة مل يكــــن يعرفها يولد عنــــده حبًا للتطلع . 3
اإىل معرفــــة املزيد من املفــــردات، واإذا متكن من معرفة معــــاين كلمات كانت 
غام�شة عنده فاإن ذلك �شيحقق له الر�شا مبا حققه ويجعله مغتبطًا مبا حقق 
من اكت�شاف معريف، ولهذا اأثره يف تكرار هذه التجربة الناجحة عدة مرات.

)1(  حممـــد رفقي حممـــد، �شيكلوجية اللغة والتنمية اللغوية لطفـــل الريا�ض، مرجع �شابق، �ض 
   .106 ،105
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ل يقت�شـــر اأثر املعجـــم يف لغة الطفل العربي على معرفـــة معاين الكلمات . 4
الغام�شـــة فقط، واإمنا يتجـــاوز ذلك اإىل معرفة الرتاكيـــب اللغوية؛ ومرد 

ذلك اأن املعجم �شي�شرح املفردات يف جمل مفيدة.

اأن املعجـــم يقرن �شـــرح املفردات ب�شواهـــد من القراآن الكـــرمي واحلديث . 5
ال�شريف وال�شعر، وهذه ال�شواهد تعزز القدرة اللغوية عند الطفل، وبذلك 
ي�شتطيع اأن ينتقـــل من مرحلة التلقي اإىل مرحلة الكتفاء الذاتي الن�شبي، 
ومن ثمَّ اإىل مرحلة اأعلى وهي مرحلة الإنتاج والت�شدير اللغوي، في�شتطيع 
اأن ينتـــج جماًل يبنيها على غرار اجلمل التـــي تلقاها من خالل قراءته يف 

املعجم، ويخزنها يف ذاكرته.

تنمية اللغة بو�شاطة املعجم تزيد فر�ض التوا�شل بني الفرد واملجتمع)1(. . 6

ويف هـــذا املقـــام ينبغـــي الإ�شـــارة اإىل اأنَّ وا�شعـــي املناهج يف اململكـــة العربية 
ال�شعودية يف الوقـــت احلا�شر قد تنبهوا لأهمية رجوع الطالب اإىل املعجم، فو�شعوا 
تدريبات يحتاج حلها اإىل وجود معجم لغوي، وطلبوا يف بع�ض التمرينات من الطالب 
الرجوع اإىل املعجم، وهذا اأمر يحمد لهم؛ لأن له اأثرًا يف دفع الطالب اإىل اأن يتعرف 
علـــى املعجم وي�شاأل عنـــه ثم يرجع اإليه حلل تلك التمرينـــات، ويف حقب �شابقة كان 

ذلك يف املناهج  قلياًل اإن مل يكن غائبًا.   

يـــزاد على ما ُذِكَر من اهتمام املناهـــج الدرا�شية بالإحالة اإىل املعجم ما يوجد 
بعـــد ن�شو�ـــض املطالعـــة والأنا�شيد واملحفوظات مـــن كلمات م�شروحـــة متثل معجمًا 
�شغـــريًا لفهم ما غم�ض مـــن املعاين، وهم بذلك ي�شعون املعجـــم بني اأيدي الطالب 

دون اأن ي�شعروا به، وذلك اأمر جيد، لكنه ل يغني عن وجود املعجم والرجوع اإليه.  

)1(  املرجع ال�شابق نف�شه، �ض 103.  
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�أدب   )1( �ل��ع��رب��ي  �ل��ط��ف��ل  ل��غ��ة 
�لأطفال و�أثره يف تنمية لغة �لطفل

و�شفوة القول اأن املعجم �شينمي امللكات اللغوية للطفل من خالل طريقني: 
اأحدهما: طريق مبا�شر: وهو البحث عن معنى كلمة  ل يعرف معناها والو�شول 

اإىل املعنى املطلوب.

الث��اين: طريـــق غري مبا�شر: وهو مـــا يح�شله من الطالع علـــى معاين كلمات 
�شابقـــة اأو لحقة للكلمة التي يبحث عن معناها ابتداًء، بلَه ما يجده من فوائد تتعلق 
بقـــراءة اآية كرميـــة، اأو حديث �شريف، اأو بيت مـــن ال�شعر، اأو حكمة نافـــذة، اأو َمَثل 

�شائر.

 كل ذلـــك �شيتحقـــق للطفـــل من حيث ي�شعـــر اأو ل ي�شعر، يقـــوده اإىل ذلك حب 
الكت�شاف والتطلع اإىل معرفة املجهول، ورمبا كانت الفوائد اللغوية التي يجنيها من 
خـــالل الطريق غري املبا�شـــر اأكرث فائدة للطفل من تلك التـــي يح�شلها من الطريق 

املبا�شر، فقد يعلق بذهنه �شيء مما مل يق�شده، وين�شى �شيئًا مما ق�شده.

وَمَثـــل الطفل يف ذلك َكَبّحاٍر يبحث عن �شمك لي�شطاده فظفر بلوؤلوؤة من حيث 
مل يحت�شب. 

هذا وقـــد اأعددت ا�شتبانة وزعتهـــا على )19( معلمًا، تتلخ�ـــض معلوماتهم يف 
الآتي:

�شون يف مدر�شة من مدار�ض املرحلة البتدائية.. 1 ُيَدرِّ
تقع مدر�شتهم �شمن مدار�ض منطقة الريا�ض التعليمية.. 2
موؤهلهم العلمي: �شهادة املرحلة اجلامعية.. 3
�شنـــوات اخلـــربة: 5-1 )2(، 6- 10 )3(، 11- 15 )5(، 16- 20 )2(، . 4

21- 25 )4(، 26- 30 )1(، مل يذكر اخلربة )2(. 

وكان الهـــدف مـــن ال�شتبانة التعرف على اأثر املعجـــم يف تنمية لغة الطفل من 
وجهة نظر املعلمني.  
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وجاءت النتائج على النحو الآتي)1):   

العب�����������ارات 
درجة املوافقة

موافق 
غري موافقموافقب�شدة

1892- ي�شهم املعجم يف تنمية لغة الطفل. 
2- ي�شتخدم الأطفال بع�ض األفاظ املعجم يف تعاملهم 

مع بع�شهم.
289

35113- ي�شهم املعجم يف �شقل مهارة القراءة عند الطفل.
الأطفال  بني  اللغوية  الناحية  من  فروق  توجد   -4

الذين يرجعون اإىل املعجم والذين ل يرجعون.
9100

54114- للمعجم اأثر يف تطوير مهارات الكتابة عند الأطفال.
ذات  الكلمات  فهم  يف  الأطفال  املعجم  ي�شاعد   -6

الدللت املعنوية.
892

7982- للمعجم اأثر يف جعل الطفل متحدثًا جيدًا مع الآخرين.
8- للمعجم اأثر بارز يف ت�شحيح لغة الطفل والأخطاء 

اللغوية التي يقع فيها.
8110

96103- يعد املعجم م�شدرًا لغويًا مهمًا للطفل.
10- ا�شتخدام املعجم ي�شهم يف ا�شتعمال الطفل اللغة 

العربية الف�شحى يف كالمه.
7102

11- للمعجم اأثر يف تخل�ض الطفل من بع�ض الكلمات 
العامية وا�شتعمال الف�شيح عو�شًا عنها.

892

120910- ي�شتمتع الأطفال بالرجوع اإىل املعجم.

)1(  دعـــاء بنت نافذ الب�شيتي، الق�شة واأثرها على الطالقة اللغوية عند اأطفال ما قبل املرحلة 
http://www.alukah.net/publications_competitions/0  :البتدائية، رابط املو�شوع

  /41624/#ixzz3GUkr7dAp

     )اأفدت يف �شياغة اأ�شئلة هذه ال�شتبانة من اجلدول رقم )4( من جداول الدرا�شة(. 
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�أدب   )1( �ل��ع��رب��ي  �ل��ط��ف��ل  ل��غ��ة 
�لأطفال و�أثره يف تنمية لغة �لطفل

العب�����������ارات 
درجة املوافقة

موافق 
غري موافقموافقب�شدة

غري  اأخرى  كلمات  معاين  عن  الأطفال  يت�شاءل   -13
تلك التي يرجعون اإىل املعجم ملعرفة معانيها.

3124

14- بعد الرجوع اإىل املعجم يتمكن الطفل من الإجابة 
عن معاين الكلمات التي بحث عنها فيه.

5113

152107- يعرب الأطفال عن م�شاعرهم جتاه املعجم.
16- يذكر الطفل معاين للكلمات غري املعاين املوجودة 

يف املعجم.
1108

حتليل النتائج:  
َنِة عن اأ�شئلة ال�شتبانة على النحو الآتي:   جاءت نتائج اإجابة اأفراد الَعيِّ

ي�شهم املعجم يف تنميـــة لغة الطفل. )42%( موافق ب�شدة، و )47%( موافق، . 1
و)11%( غـــري موافق. وبهذا يت�شح اأنَّ )89%( ي�شرتكون يف املوافقة عمومًا، 
واإن تفاوتت درجتها كما تبني من الن�شب املذكورة، ويف ذلك دليل على اقتناع 

معظم اأفراد العينة باأثر املعجم يف تنمية لغة الطفل.

ي�شتخـــدم الأطفـــال بع�ـــض األفاظ املعجـــم يف تعاملهم مـــع بع�شهم. )%11( . 2
موافق ب�شـــدة، و )42%( موافق، و)47%( غري موافق. وبهذا يتبني اأن اأفراد 
العينـــة يكادون يقت�شمون ن�شفني بالنظر اإىل املوافقة عمومًا وعدمها، وعدم 
املوافقة هنا ظاهر بجالء، وهذا ي�شري اإىل اأن املعجم غائب اأو �شبه غائب عن 
الأطفال؛ لأنهم مل يتاأثروا بالألفاظ الواردة فيه، من وجهة نظر اأفراد العينة 

الذين اأجابوا بعدم املوافقة.

ي�شهـــم املعجم يف �شقل مهارة القـــراءة عند الطفل. )26%( موافق ب�شدة، و . 3
)58%( موافق، و)16%( غري موافق. وهذا يدل على اأن معظم اأفراد العينة 

يرون اأن املعجم ي�شهم يف �شقل مهارة القراءة لدى الطفل. 
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توجـــد فروق من الناحيـــة اللغوية بـــني الأطفال الذين يرجعـــون اإىل املعجم . 4
والذيـــن ل يرجعـــون. )47%( موافـــق ب�شدة، و )53%( موافـــق، و)0%( غري 
موافق. والإجابة عن هذا ال�شوؤال تو�شح اإجماع املجيبني على وجود فروق بني 

َمْن يرجع اإىل املعجم وَمْن ل يرجع، ومل يجب اأحد بعدم املوافقة. 

للمعجم اأثر يف تطوير مهـــارات الكتابة عند الأطفال. )21%( موافق ب�شدة، . 5
و )58%( موافق، و)21%( غري موافق. ارتفعت ن�شبة املجيبني بعدم املوافقة 
اإذا مـــا قورنت باإجابة ال�شـــوؤال الثالث، وهذا اأمر طبعي؛ لأن تاأثري املعجم يف 

تنمية مهارة القراءة اأكرث منه يف تنمية مهارة الكتابة.

ي�شاعـــد املعجـــم الأطفال يف فهم الكلمـــات ذات الـــدللت املعنوية. )%42( . 6
موافـــق ب�شدة، و )47%( موافـــق، و)11%( غري موافق. اإجابـــة هذا ال�شوؤال 
متطابقـــة مع اإجابـــة ال�شوؤال الأول، وهنـــا يتبني اأنَّ املعجم لـــه اأثر يف معرفة 

الأطفال للكلمات ذات الدللة املعنوية.

للمعجم اأثر يف جعل الطفل متحدثًا جيدًا مع الآخرين. )47%( موافق ب�شدة، . 7
و )42%( موافق، و)11%( غري موافق. اإجابة هذا ال�شوؤال اأي�شًا متوافقة -يف 
العمـــوم- مع اإجابـــة ال�شوؤالني الأول وال�شاد�ض، مع اختـــالف درجة املوافقة، 
ويف هـــذا دليل على اأن للمعجـــم اأثرًا يف تنمية مهارة التحـــدث والتوا�شل مع 
الآخريـــن. وبجمع اإجابـــات الأ�شئلة الثالثة املذكورة يتبـــني اأهمية املعجم يف 

�شقل مهارة القراءة والكتابة واملحادثة. 

للمعجـــم اأثر بارز يف ت�شحيح لغـــة الطفل والأخطاء اللغويـــة التي يقع فيها. . 8
)42%( موافـــق ب�شـــدة، و )58%( موافق، و)0%( غري موافـــق. اأجمع اأفراد 
العينـــة على املوافقـــة، واإن اختلفت درجتها، واملهم اأن عدم املوافقة مل تظهر 

يف الإجابات.



255

�أدب   )1( �ل��ع��رب��ي  �ل��ط��ف��ل  ل��غ��ة 
�لأطفال و�أثره يف تنمية لغة �لطفل

يعـــد املعجم م�شـــدرًا لغويًا مهمًا للطفـــل. )31%( موافق ب�شـــدة، و )%53( . 9
موافـــق، و)16%( غـــري موافـــق. اإجابة هـــذا ال�شـــوؤال تبني اأن معظـــم اأفراد 
العينـــة يرون اأن املعجم م�شدرًا لغويًا مهمًا للطفل، لكنهم يختلفون يف درجة 
املوافقة، ويت�شـــح اأن املوافقة كانت الن�شبة الأكرب بني الن�شب الثالث، وعدم 

املوافقة قليلة.

ا�شتخـــدام املعجـــم ي�شهم يف ا�شتعمـــال الطفـــل اللغة العربيـــة الف�شحى يف . 10
كالمه. )36%( موافق ب�شدة، و )53%( موافق، و)11%( غري موافق. اإجابة 
هذا ال�شوؤال اأي�شًا تدل على اأن القليل من اأفراد العينة اأجابوا بعدم املوافقة.

للمعجم اأثر يف تخل�ض الطفل من بع�ض الكلمات العامية وا�شتعمال الف�شيح . 11
عو�شـــًا عنها. )42%( موافق ب�شدة، و )47%( موافق، و)11%( غري موافق.  
وهـــذا اأي�شًا متفق مـــع اإجابة ال�شوؤالني: الأول وال�شاد�ـــض، و�شبق قراءة ن�شب 

الإجابة عنهما.

ي�شتمتع الأطفال بالرجوع اإىل املعجم. )0%( موافق ب�شدة، و )47%( موافق، . 12
و)53%( غـــري موافـــق. اإجابة هذا ال�شوؤال تو�شح اأن اأكـــرث من ن�شف العينة 
يرون عـــدم ا�شتمتاع الطفـــل بالرجوع اإىل املعجم، وهـــذه اأكرب ن�شبة ظهرت 
يف الإجابـــات بعـــدم املوافقة يف الأ�شئلة كلها، ويف الوقت نف�شه جتد اأن اإجابة 
هـــذا ال�شوؤال اأقـــل ن�شبة يف حقل املوافقة ب�شدة، وهذا الأمر يبدو بادي الراأي 
اأنـــه �شلبي َبْيَد اأن ذلك مفيد يف البحث عـــن و�شائل وحمفزات حتبب الطفل 
العربـــي يف الرجـــوع اإىل املعجم، وجتعله ي�شتمتع بالقـــراءة فيه؛ مما يتيح له 

الإفادة منه.

يت�شاءل الأطفال عن معاين كلمات اأخرى غري تلك التي يرجعون اإىل املعجم . 13
ملعرفـــة معانيهـــا. )16%( موافـــق ب�شـــدة، و )63%( موافـــق، و)21%( غري 
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موافـــق.  اإجابة هذا ال�شوؤال يوؤخذ منهـــا اأن الإفادة غري املبا�شرة من املعجم 
�شتح�شـــل للطفل عند رجوعه اإىل املعجم؛ وذلـــك عندما يجد كلمات اأخرى 

غري تلك التي يبحث عنها.

بعـــد الرجوع اإىل املعجم يتمكن الطفل مـــن الإجابة عن معاين الكلمات التي . 14
بحـــث عنها فيـــه. )26%( موافـــق ب�شـــدة، و )58%( موافـــق، و)16%( غري 
موافـــق.  تـــدل اإجابات هذا ال�شوؤال اأن الطفل يحقـــق الهدف من رجوعه اإىل 
املعجـــم، وهو الطريـــق املبا�شر من طرق الإفادة مـــن املعجم، وعدم املوافقة 

هي الن�شبة الأقل يف الإجابات. 

يعرب الأطفـــال عن م�شاعرهم جتاه املعجم. )11%( موافق ب�شدة، و )%53( . 15
موافـــق، و)36%( غري موافق. تعبـــري الأطفال عن م�شاعرهـــم جتاه املعجم 
مل يوؤيـــده عدد ل باأ�ض بـــه من اأفراد العينة، وهذا يـــدل على عك�ض ذلك وهو 
عـــدم تعبريهم عن م�شاعرهم جتاه املعجم، وذلـــك يتطلب طرح اأ�شئلة على 

الطالب حول اآرائهم وانطباعاتهم عن املعجم. 

يذكـــر الطفل معاين للكلمات غري املعـــاين املوجودة يف املعجم. )5%( موافق . 16
ب�شـــدة، و )53%( موافـــق، و)42%( غري موافق. الإجابة بعـــدم املوافقة هنا 
مرتفعة، ويف هذا ما يدل على اأنَّ الأطفال ل ميتلكون ثروة لغوية متكنهم من 
ذكر معـــاين اأخرى غري تلك التي اأ�شار اإليها املعجـــم؛ مما يعني اأننا بحاجة 
اإىل البحـــث عن م�شادر اأخرى غـــري املعجم تزود الطفـــل مبعاين الكلمات، 

وترفع من ح�شيلته اللغوية.   

ول بد من الإملاح اإىل اأمرين، هما:
 اأنَّ هـــذه ال�شتبانة وما فيها من اإجابات �شورة مقطعية؛ لال�شتئنا�ض بها، 1. 

ويكفي من القالدة ما اأحاط بالعنق.  
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�أدب   )1( �ل��ع��رب��ي  �ل��ط��ف��ل  ل��غ��ة 
�لأطفال و�أثره يف تنمية لغة �لطفل

مل يظهـــر يل وجـــود ارتبـــاط بـــني الإجابات و�شنـــوات اخلـــربة  للمعلمني . 2
املجيبـــني عن اأ�شئلة ال�شتبانـــة، واآية ذلك وجود اإجابـــات   متفقة ملعلمني 

متفاوتة �شنوات خربتهم.   

3- اجلانب الثاين: اأثر غياب املعجم عن الطفل 
احلـــق اأن ثقافـــة وجود معجـــم لغوي لالأطفـــال يف العامل العربـــي مل ت�شل اإىل 
امل�شتـــوى املاأمـــول، بل رمبا كانت غائبة يف بع�ض املجتمعـــات، وهذا له اآثار �شلبية قد 
ل تـــدرك ول تكت�شف، اإل اأن املقطوع بـــه اأن املعجم اللغوي للطفل �شيظل حمدودًا يف 
جوانب خمتلفـــة؛ فمفردات الطفل قليلة، وقدرته على اإنتاج اجلمل ي�شرية، وت�شوره 

للمعاين قا�شر.

مـــن اأجـــل ذلك �شين�شـــاأ بع�ض الأطفـــال الذيـــن ل ميتلكون مهـــارة التعبري عن 
مكنونات اأنف�شهم؛ لأن روافد التعبري وو�شائل الإبالغ عندهم حمدودة.

ويف الوقـــت نف�شـــه ل يح�شن اأن نلقي بالتبعة كلها علـــى غياب املعجم؛ لأن ذلك 
يرجـــع اإىل عوامل كثرية، منها: بيئة الطفـــل، وا�شتعداده اللغوي، و�شحته اجل�شمية؛ 

لأن العقل ال�شليم يف اجل�شم ال�شليم. 

وحت�شن الإ�شارة اإىل اأنَّ الآثار الإيجابية للمعجم -املذكورة يف املبحث ال�شابق- 
ميكـــن اأن تتحـــول اإىل اآثار �شلبيـــة يف حالة غيابه، ومن ذلك نق�ـــض الر�شيد اللغوي 
للطفـــل العربي يف ظل غياب املعجم على م�شتوى املفردات والرتاكيب واملعاين، يزاد 
علـــى ذلك ق�شور الطالع على امل�شادر العذبة مـــن ال�شواهد القراآنية، واحلديثية، 

وغريهما من �شواهد كالم العرب نرثًا و�شعرًا.

ومن اآثار غياب املعجم اخلا�ض بالطفل العربي نق�ض اآليات البحث عن املعرفة 
يف اجلانـــب املعجمـــي، وهذا اأمـــر يوؤثر يف امل�شاركـــة الفاعلة من الطفـــل يف العملية 
التعليميـــة التي يفرت�ض اأن تقوم على اأن يكـــون الطالب عن�شرًا م�شاركًا وفاعاًل بكل 

ما تعنيه هذه الكلمة.  
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ويح�ش��ن ذكر بع�ض ال�شعوبات التي قد حت��ول بني الطفل ورجوعه اإىل 
املعجم، ومن ذلك:

عدم توافر ثقافة العودة اإىل املعاجم وا�شت�شارتها.  -1
وهـــذا اأمر يف غاية الأهمية؛ ذلك اأنه ما مل توؤ�ش�ض تلك الثقافة ف�شيظل الطفل 
العربي يف معزل عن املعجم، وعلى عك�ض ذلك اإذا اأ�ش�شت تلك الثقافة اأ�شبحت اأمرًا 

�شائعًا بني الأطفال، وغدا الأطفال مهتمني باملعجم م�شاحبني له.  

ازدحام املادة الواحدة يف املعجم باملعاين التي تفوق حاجة الطالب   -2
مما يزهده يف الرجوع اإليه.

وهذا ما يبني اأهمية بناء املعجم على الر�شيد اللغوي للطفل العربي؛ لئال يكون 
معجم الطفل مناظرًا للمعاجم العامة، واإل فقد اأهميته وخ�شو�شيته.

عدم مهارة الأطفال يف معرفة الأ�شلي والزائد من حروف الكلمة يف   -3
املعاجم املعتمدة على اجلذور اللغوية.

وذلـــك نا�شئ عن عدم املمار�شة الفعلية للمعجم، وعدم وجود املوجه وامل�شاعد 
لهم يف الرجوع اإىل الكلمات التي ي�شعب عليهم معرفتها. 

غلبة العامية على الأطفال يف �شنيهم الأوىل، ورمبا امتد ذلك اإىل مراحل تالية.  -4
قـــد يغـــرق بع�ض الأطفـــال يف العامية حتـــى ي�شلوا اإىل انحـــراف كبري يوؤثر يف 
اإرجاع الكلمة اإىل اأ�شلها الذي يوجد يف املعجم، ومثال ذلك: اأن يجرد الكلمة العامية 

املنحرف بها عن وجهتها الف�شيحة، ثم يجد كلمة اأخرى غري الكلمة املق�شودة.  

تق�شري بع���ض املعلمني يف توجيه اأبنائهم اإىل العتماد على املعاجم   -5
للبحث عن  الكلمات اجلديدة. 

املعلم هو حجر الزاوية -كما يقال- يف العملية التعليمية، واإذا ق�شرت الأ�شرة 
اأو املوؤ�ش�شـــات املجتمعيـــة يف اإعطاء املعجم ما ي�شتحقه مـــن الهتمام فاإن املعلم يقع 
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عليـــه العـــبء الأكرب يف ذلك، ول عـــذر له يف اأن يرتك هذا الأمـــر املهم؛ فاإن الطفل 
اأمانة عنده، وهو م�شوؤول عنه.

اكتظاظ املنهج املدر�شي باملقررات مبا ل يتيح وقتًا ملراجعة املعجم.  -6
ولذلك ل بد من اأن يكون املعجم حا�شرًا عند و�شع املناهج، وعند و�شع اخلطط 
الدرا�شيـــة، فيعطـــى مـــا ي�شتحقـــه دون اأن يوؤثر يف الأوقـــات املخ�ش�شـــة للمقررات 

الأخرى، فال اإفراط ول تفريط.

ِقلمَّة املوؤ�شرات يف درو�ض اللغة العربية اإىل اأهمية املعاجم وطرق ا�شتعمالها.  -7
وهذا الأمر كان ظاهرًا يف ال�شنوات املا�شية، اأما يف الوقت احلا�شر فوزارة الرتبية 
والتعليـــم يف اململكـــة العربيـــة ال�شعودية )مثاًل( قـــد تنبهت اإىل اأهمية رجـــوع الطفل اإىل 
املعجم، فو�شعت يف بع�ض املقررات الدرا�شية)1( تدريبات تر�شد اإىل املعجم وتدل عليه.   

املعان��اة م��ن �شيق الي��د يف بع�ض الق��رى النائية؛ ف��ال يتمكن الطفل   -8
واأهله من اقتناء املعجم الالزم.

وهذا اأمر ينبغي اأن تهتم به املكتبات العامية، فتقوم بتجربة مثل جتربة مكتبة 

)1(  مـــن الأمثلـــة الدالة علـــى ذلك ما ورد يف مقدمـــة مقرر )لغتي اجلميلة( �ـــض 6، فقد ذكر 
اأن مـــن مكونـــات الكتاب )اأبني معجمـــي(، ووردت تدريبات لبنـــاء املعجم يف كل وحدة من 
وحـــدات الكتاب الثالث كمـــا يف ال�شفحـــات )27- 29، 46- 48، 66- 68(. ينظر: وزارة 
الرتبيـــة والتعليم، لغتي اجلميلة، لل�شف اخلام�ض البتدائي، املبحث الدرا�شي الأول، كتاب 
الن�شـــاط، ط 1435- 1436هــــ= 2014- 2015م. واأ�شرح من ذلك ما ورد يف مدخل مقرر 
)لغتي اجلميلة: كتاب الطالب(، وفيه: "املعجم امل�شاعد: اأ�شتعني به على فهم بع�ض الكلمات 
ال�شعبة(، �ض 7، وهو معجم �شغري يف الكتاب نف�شه ي�شرح بع�ض الكلمات ال�شعبة، ويف �ض 
116: "اأتعـــرف املفـــردات يف املعجم امل�شاعد، واأوظفها يف جمل من اإن�شائي"، ثم اأورد �شت 
كلمات؛ ليوظفها الطالب يف جمل مفيدة بعد رجوعه اإىل املعجم امل�شاعد، ويف �ض 141 طلب 
�شـــرح �شبع كلمات من خالل ن�ض �شابـــق، ثم اأردف ذلك بــــ )اأرجع اإىل معجمي الألفبائي، 
واأقـــارن بني �شرحي و�شرح املعجم(. ينظـــر: وزارة الرتبية والتعليم، لغتي اجلميلة، لل�شف 
اخلام�ض البتدائـــي، املبحث الدرا�شي الأول، كتاب الطالب، ط 1435- 1436هـ= 2014- 

2015م. 
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امللـــك عبدالعزيز العامة التي اأن�شـــاأت مكتبة متنقلة )يف حافلة(، وهي جتربة رائدة 
يف ن�شـــر ثقافـــة القراءة، وميكـــن اأن يفاد منها يف تخ�شي�ـــض مكتبات متنقلة جتوب 
د الأطفال يف تلـــك القرى مبا يحتاجون اإليه مـــن كتب، ومنها  القـــرى النائية، وُيـــَزوَّ

املعجم.

وميكـــن اأي�شـــًا التغلب على امل�شكلـــة املذكورة باأن يوزع املعجـــم �شمن املقررات 
الدرا�شية، وهذا اأمر عملي وممكن التطبيق، ومي�شور، وهلل احلمد واملنة.

وعند التاأمل يف تلك ال�شعوبات جتد اأن منها ما هو اأمر عام وهو غياب الثقافة 
املعجميـــة عند الطفل العربي، ومنها ما يرجـــع اإىل الطفل نف�شه، ومنها ما يعود اإىل 
املعلـــم، ومنهـــا ما يرجـــع اإىل املقررات الدرا�شيـــة، ومنها ما يتعلـــق بالبيئة املحيطة 
بالطفل، وذلك يدل على اأن ال�شعوبات م�شرتكة متداخلة ل ينفك بع�شها عن بع�ض.

اإن ذكـــر تلك ال�شعوبات ل يعني ال�شت�شالم لهـــا، والوقوف دون اإيجاد احللول 
املنا�شبـــة لتالفيها، واإمنا ذكرتها لأنبه املعنيني ب�شـــوؤون الطفل على �شرورة املبادرة 
وامل�شارعـــة اإىل تذليـــل تلك ال�شعوبـــات، واإيجاد احللـــول الكفيلة باإزالتهـــا كليًا، اأو 
التخفيـــف منها اإىل اأكرب حـــد ممكن؛ ذلك اأنه ل ميكن جلب الـــدواء اإل بعد معرفة 

الدواء، وقد طرقــــــــــت بع�ض احللول املقرتحة للتغلب على بع�ض تلك ال�شعوبات.
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الخــــــاتمـــة

 من خالل هذا البحث تو�شلت اإىل نتائج، من اأهمها: 
اأن هـــذا البحث يعد اأول درا�شة ت�شري اإىل م�شروع املعجم العربي للطالب، . 1

وتلقي ال�شوء عليه قبل خروجه اإىل البيئة التعليمية، ومن املاأمول اأن تكون 
دافعة للباحثني اأن يتبعوها بدرا�شات اأخرى. 

 اأنَّ جتربـــة )املعجم العربي للطالب( جتربة رائدة يف دخول املعجم بقوة 2. 
اإىل العمليـــة التعليميـــة يف مناهـــج الدول العربية، ويتوقـــع منها اأن حتدث 

حتوًل كبريًا يف تاأ�شيل ثقافة الرجوع اإىل املعاجم. 

وجـــود اأثـــر اإيجابـــي للمعجم يف تنمية لغـــة الطفل ، ويف املقابـــل وجود اأثر . 3
�شلبي عند غياب املعجم عن الطفل.

اأن وجـــود املعجـــم يف متناول الأطفـــال يذكرهم مبا بذله علمـــاء الإ�شالم . 4
خلدمة لغة القـــراآن الكرمي وال�شنة ال�شريفة، وتبني لهم كيف تت�شل حلقة 
الدرا�شـــات املعجمية منذ ع�شر اخلليل بن اأحمد الفراهيدي اإىل ع�شرنا 
احلا�شر، وهو ما يعطي �شعورًا بالعتزاز بالنتماء اإىل هذه الأمة وبرتاثها 
العتيق، وحر�شنا على تعلم املعجم حر�ٌض على َتَعلُِّم القراآن الكرمي وال�شنة 

املطهرة؛ لأن اللغة العربية هي لغة الوحيني.

اأن التجـــارب املوجودة يف العامل العربي يف جمـــال تاأليف معاجم الأطفال . 5
غـــري كافيـــة، ومل تكن من�شقـــة، واآية ذلك ت�شابه �شـــدور بع�ض املعاجم يف 

اأوقات متقاربة اأو متزامنة دون اإ�شارة اإىل اجلهود ال�شابقة.
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اأن الثقافة املعجميـــة ل زالت دون امل�شتوى املطلوب، ولعل اجلهود املبذولة . 6
تكـــون قادرة -بـــاإذن اهلل تعاىل- على غر�ض تلك الثقافـــة يف نف�ض الطفل 

العربي.

اأن املعجم و�شيلة من و�شائل حتقيق الأمن اللغوي للطفل العربي.. 7

اأن املعجـــم يحافظ على العالقة النا�شئة بني اللفـــظ واملعنى، وهي عالقة . 8
الرمـــز )احلـــروف الكتابية( باملرموز اإليـــه )املعنى(، اأو الـــدال واملدلول 

عليه، وبذلك يكون �شورًا حلماية اللغة.

اأنَّ اأكـــرب مع�شلـــة وقع فيها التاأليـــف املعجمي للطفل هـــي م�شكلة الر�شيد . 9
اللغـــوي، فجل املعاجـــم املوجهة للطفل مل ت�شدر عـــن الر�شيد اللغوي له، 
نة  وهـــذه امل�شكلة جتاوزهـــا )املعجم العربي للطالب(؛ لأنـــه ُبِنَي على مدوَّ
ماأخـــوذة من كالم الطالب والطالبات يف مراحل التعليم العام يف اململكة 
العربية ال�شعودية، وهذا الأمر يعد خ�شي�شة اإيجابية ت�شجل لهذا املعجم.

اأن الرتتيب الألفبائي هو الأن�شب مل�شتوى الطفولة؛ ل�شهولته وي�شره.. 10

اأن املعاجـــم املوجهـــة اإىل الطفل العربـــي تاأرز اإىل نوع واحـــد من التاأليف . 11
املعجمـــي، وهو معاجم الألفـــاظ، ومل تظهر طريقة اتبـــاع معاجم املعاين 
اإل يف املعاجـــم امل�شـــورة التي تتبع نظام احلقول الدلليـــة ثم ترتبها على 

احلروف، وهذه الطريقة قريبة من معاجم املعاين.  

اأن املعجم قد ظهر يف �شورة معجم حا�شوبي، وميكن اأن يعزز ذلك بو�شع . 12
تطبيقـــات حا�شوبيـــة جتعـــل املعجم يف متنـــاول الطفل العربـــي من خالل 
الأجهـــزة الذكية والإفادة من تقنياتها العالية، وهـــذا ل مانع منه لن�شاير 
ع�شرنـــا، غري اأنه ل يغني عن الرجوع اإىل املعجم الورقي بني دفتي كتاب؛ 

ليعرف الطفل ال�شورة احلقيقية للمعجم.
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واأما اأهم التو�شيات التي ميكن لهذا البحث اأن يو�شي بها فهي:  
اإن�شاء مراكز اأبحاث يف جمال التاأليف املعجمي للطفل العربي. . 1

و�شع جائزة �شنوية ذات م�شتوى عال لأف�شل تاأليف معجمي للطفل العربي . 2
على م�شتوى الدول العربية. 

اإبـــراز التجـــارب الناجحـــة يف العامل العربـــي يف جمـــال التاأليف املعجمي . 3
للطفل العربي، مثل: جتربة املعجم العربي للطالب.

توحيـــد اجلهـــود املبذولة يف الـــدول العربيـــة خلدمة لغة الطفـــل العربي، . 4
وتن�شيقهـــا مبا ي�شمن حتقيق اجلودة وعدم تكرار عمل واحد يف عدة دول 

عربية.

ال�شعـــي اإىل حتقيـــق الأمن اللغوي للطفـــل العربي؛ لأنه ل يقـــل اأهمية عن . 5
الأمـــن الفكري والغذائي وغريهما من اأنواع الأمن الواجب حتقيقها، ومن 

�شبل ذلك الرتقاء يف التاأليف املعجمي املوجه اإىل الطفل العربي.

�شرورة زرع الثقافة املعجمية يف نف�ض الطفل العربي؛ لين�شاأ حمبًا للمعجم . 6
م�شاحبًا له. 

توجيـــه املوؤلفني يف جمال معاجم الأطفال اإىل التكاء على الر�شيد اللغوي . 7
للطفل العربي.

حتديـــث الدرا�شـــات يف جمال جمع الر�شيـــد اللغوي للطفـــل العربي؛ لأنه . 8
ر�شيد متجدد متطور بتطور الع�شر، ل �شيما يف ع�شرنا هذا الذي ن�شهد 

فيه تطورات تقنية مذهلة.

البحـــث عن اأي�شر املناهج يف التاأليف املعجمي للطفل العربي، واأن ل يكون . 9
�شورة م�شتن�شخة من مناهج املعاجم العامة ومادتها. 
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الهتمام بطرق طباعة معجم الطفل واإخراجه يف حلة ق�شيبة جاذبة اإليه. . 10

التوجـــه اإىل التنويـــع يف جمـــال التاأليف املعجمـــي للطفـــل العربي؛ وذلك . 11
بتاأليف معاجم املعاين، وعدم القت�شار على معاجم الألفاظ.

الإفادة من التقنيات احلديثة يف خدمة معاجم الأطفال. . 12

وبعد: فهذا جهد متوا�شع اأحببت اأن األفت اأنظار الباحثني اإليه؛ ليولوه عنايتهم 
ويخو�شـــوا فيه باأقالمهم خدمـــًة للغتنا العربية، واهتمامًا بفلـــذات اأكبادنا، ورعاية 

لهم يف جمال مهم من جمالت التاأليف، األ وهو التاأليف املعجمي للطفل العربي. 

واهلَل تعـــاىل اأ�شاأل اأن يرزقنا الإخال�ض يف القـــول والعمل، واأن ي�شلح الذريات 
والنيـــات، واأن يعيننا على خدمة لغة الوحيـــني: الكتاب وال�شنة، وتن�شئة اأطفالنا على 

حبها، والعتزاز بها، وما توفيقنا اإل باهلل، عليه توكلنا، واإليه اأنبنا، واإليه امل�شري.

واآخـــر دعوانا اأن احلمد هلل رب العاملني، وال�شالة وال�شالم على خري املر�شلني 
واإمام املتقني، �شيدنا ونبينا حممد الأمني، وعلى اآله و�شحبه اأجمعني.             
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  قائمة المصادر والمراجع

الكتب:     	•

القراآن الكرمي.. 1

ابـــن الأحنف، العبا�ـــض، ديوانه، �شـــرح وحتقيق: عاتكة اخلزرجـــي، دار الكتب . 2
امل�شرية، القاهرة، 1373هـ= 1954م.        
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