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كلمة المركز
يجته���د مرك���ز املل���ك عبداهلل ب���ن عبدالعزي���ز ال���دويل خلدمة اللغ���ة العربية
يف العم���ل يف جم���االت متعددة حتقق تعمي���ق الوعي اللغوي عل���ى امل�ستويات املختلفة
(االجتماعي���ة والعلمية /الأهلية والر�سمي���ة) ؛ وذلك لل�سمو باللغة العربية ،وتر�سيخ
مناف�سته���ا للغات احل�ضارية يف العامل ،وتعميق قيادته���ا الدينية والتاريخية ل�شعوب
�شتى يف �أنحاء املعمورة.
وامت���دادا لذل���ك .ين�شط املركز يف جم���ال الن�شر ،م�ستقطب��� ًا الأعمال العلمية
اجل���ادة وفق الئح���ة معتمدة ّ
منظمة لذلك ،كما ين�شط يف جم���ال الت�أليف من خالل
ا�ستكتاب جمموعة كبرية من الباحثني ؛ لت�أليف عدد متنوع من الإ�صدارات النوعية
املقروءة التي تعالج عنوانا ٍتيقتن�صها املركز ،ويلفت االنتباه �إليها ،ويعلن من خاللها
الفر����ص املمكنة خلدمة اللغ���ة العربية يف املجاالت املختلف���ة ،مل ّبي ًا بذلك احلاجات
الت���ي يلم����س املركز تط ّل���ع املكتبة اللغوي���ة العربية �إليه���ا ،والفت ًا الأنظ���ار �إىل �أهمية
التعم���ق فيه���ا بحثي ًا ،وا�ستك�شاف م���ا ميكن عمله تنفيذي ًا يف ه���ذه املجاالت .وي�سعد
املرك���ز ب����أن ا�ستقطب يف املرحلة الأوىل من هذا امل�شروع م���ا يربو على مئتي باحث،
مو�سع ًا دائ���رة امل�شاركة حملي ًا وخليجيا وعربيا و�إ�سالمي���ا وعامليا ،ومن ّوع ًا م�سارات
ِّ
البح���ث الرئي�سي���ة والفرعي���ة ،ومنفتحا على كل ما م���ن �ش�أنه خدمة اللغ���ة العربية
بجميع الو�سائل والأطر.
ومي ّث���ل ه���ذا الكت���اب واحدا من الكت���ب التي �ص���درت �ضمن �سل�سل���ة (مباحث
لغوي���ة) يحت���وي عددا من الأبح���اث لأ�ساتذة مرموقني؛ ا�ستجابوا مل���ا ر�آه املركز من
احلاجة �إىل الت�أليف حتت هذا العنوان ،وبادروا �إىل ذلك م�شكورين.
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وت���و ّد الأمان���ة العام���ة �أن ت�شيد بجهد ال�س���ادة امل�ؤلفني ،وجهد حم���رر الكتاب،
ومدي���ر ه���ذا امل�شروع العلمي عل���ى ما تف�ضلوا به م���ن التزام علم���ي ال ي�ستغرب من
مثله���م ،وق���د ترك املرك���ز للمحرر م�ساحة وا�سع���ة من احلرية يف اختي���ار الباحثني
وو�ض���ع اخلطة العلمية  -بالت�ش���اور مع املركز -؛ �سعي��� ًا �إىل حتقيق �أق�صى ما ميكن
حتقيقه من الإفادة العلمية ،مع الأخذ باالعتبار �أن الآراء الواردة يف البحوث ال متثل
ر�أي املرك���ز بال�ضرورة ،ولكنها من جمل���ة الآراء العلمية التي ي�سعد املركز ب�إتاحتها
للمجتم���ع العلم���ي وللمعنيني بال�ش�أن اللغ���وي لتداول الر�أي  ،وتعمي���ق النظر ،ونلفت
انتب���اه الق���ارئ الك���رمي �إىل �أن ترتيب �أ�سم���اء امل�ؤلفني على الغ�ل�اف موافق لرتتيب
�أبحاثه���م يف الكتاب ،وهي خا�ضعة للر�ؤية املنهجية الت���ي ّ
تف�ضل املحرر  -م�شكورا-
باقرتاح خطتها.
وال�شك���ر والتقدي���ر الواف���ر ملع���ايل وزي���ر التعليم امل�ش���رف العام عل���ى املركز،
ال���ذي يحث على كل ما من �ش�أنه تثبيت الهوية اللغوي���ة العربية ،ومتتينها ،وفق ر�ؤية
ا�ست�شرافية حمققة لتوجيهات قيادتنا احلكيمة ،وميتد ال�شكر ملعايل نائبه ،ولل�سادة
�أع�ضاء جمل�س الأمناء نظري الدعم والت�سديد لأعمال املركز.
موجهة جلمي���ع املخت�صني واملهتم�ي�ن بتكثيف اجلهود نح���و النهو�ض
والدع���وة ّ
بلغتنا العربية ،وحتقيق وجودها ال�سامي يف جماالت احلياة.
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مقدمة الكتاب
حني نتحدث عن الأطفال �أو عن الطفولة  ..نتحدث عن الطموح ،ونرمق الأمل،
ونرنو �إىل امل�ستقبل ..نحت�ضن الثقافة ،ونعانق الإبداع ..نع ِّول على الرتبية ،ونخاطب
القلوب ..نن�شد للوطن ،ونعمل على رقيه وتقدمه وازدهاره ،وننتظر الفجر اجلميل.
كنا �أطفا ًال من قبل نحبو ..ننتظر الغذاء املادي والروحي الذي ميدنا به اجليل
ال�ساب���ق ،رمبا مل يكن الأول منهما ي�شكل عبئ ًا عليه���م ،ومل يحتج �إىل رعاية م�ضنية
كم���ا هو احلال يف اجلانب الآخر  :اجلانب الروحي ..بناء ال�شخ�صية والقيم ورعاية
املواهب والقدرات..
و�إذا كنا نفعل لأبنائنا ما فعل �آبا�ؤنا ،ف�إننا نفعله مع تغري حركة احلياة ،وتدفق
�أن���واع املع���ارف واملعلومات ،وان�صداع ج���دران الوحدة والعزل���ة ،ويف خ�ضم تيارات
االنفت���اح والعوملة ،وان�شقاق �أف���ق االت�صاالت الف�ضائية ودوام���ة الأحداث ال�سيا�سية
واالجتماعي���ة الت���ي تل���م بالعامل ،ط���ور ًا ب�شكل متوات���ر ،وطور ًا ب�شكل ط���ارئ ..مما
ي�ضاع���ف مهمة الرتبية يف ه���ذه احلقبة ،وي�ستدع���ي عيون ًا �ساه���رة ،وتربية واعية،
وب�صرية نافذة ،وو�سائل ناجعة.
نح���ن اليوم نرك�ض يف ع�صر تت�سابق فيه العقول ،ويت�سارع – بال�سني وبال�صاد
– في���ه الإبداع واالخرتاع ،وي�ضعنا على حمك الوجود ،و�إثبات الذات ،والقدرة على
املناف�س���ة والتف���وق ..ليكون لنا عل���ى خارطة التقدم وحتت ال�شم����س مكان يعتد به،
وعلى �أبنائنا يف اجليل القادم تنعقد اخلنا�صر ،وتعقد الآمال وحتوم الهمم للزحف
 -بكل الو�سائل والأ�سباب  -نحو هذه الغاية ،وحتقيق هذا الهدف.
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الكلم���ة امل�ضيئة ،واجلملة امل�شرقة ،والعبارة املونقة ،والإ�شارة البليغة ،والفقرة
املوجه���ة ..تتفاعل يف نفو�س الأطفال ،فت�ضيء له���م امل�ستقبل ،وتر�سم النهج ،وتبني
ح�ص���ون الثقاف���ة ،ومتهد الطري���ق ،وتك�سبهم معاي�ي�ر اجلد والإخال����ص والتفا�ؤل؛
ليكون���وا منتج�ي�ن ح�ضاري��� ًا يف كل جم���االت املعرفة ،يخدم���ون �أوطانه���م ،ويعملون
ل�سعادة الب�شرية جمعاء.
م���ن هن���ا ت�أتي �أهمي���ة �أدب الأطف���ال الذي يغر����س مثل هذه القي���م ،وقد حدد
الباحث���ون يف علم الطفول���ة خ�صائ�ص كل مرحلة من مراحل منو الطفل منذ احلمل
حت���ى الثامنة ع�شرة ،وقد يزبده���ا بع�ضهم ثالث ًا ،وينق�صها بع�ضه���م ثالث ًا ،ولكنها
تظ���ل مراح���ل مت�سارع���ة ،مكثفة ،مليئ���ة باملكون���ات واحلوافز ،كمن يجم���ع التاريخ
يف �صفح���ة� ،أو يلخ����ص الزمن يف يوم وليل���ة  ,وال يهمنا كث�ي�ر ًا �أن نغو�ص يف ت�شابك
النظريات والآراء املختلفة يف علم النف�س� ،أو نخو�ض يف امل�صطلحات العلمية ،ونقف
عل���ى خ�صائ�ص كل مرحلة من هذه املراحل ،بقدر ما يهمنا �أن نعرف كيف نخاطب
ه����ؤالء الأطفال ،ون�ؤث���ر فيهم ،وننم���ي �شخ�صياتهم ،ونرتقي ب�أفكاره���م ،ونك�سبهم
القيم واملعايري ،ونزرع فيهم حب اللغة ،وتذوق الإبداع.
هذه جملة بحوث يف �أدب الأطفال  ..عمادها االهتمام باللغة ،وو�سائل تنميتها
ل���دى الطفل ،كتبه���ا ثلة من الأ�ساتذة املخت�صني ،تناول���ت خم�سة حماور ،تدور حول
تنمي���ة لغة الطف���ل العربي انطالق��� ًا من الإح�سا����س �أن اللغة و�سيل���ة املحافظة على
الهوية ،وم�صدر االعتزاز بال�شخ�صية ،و�أداة التعلم  ,وو�سيلة الإبداع والفن ،هي :
•ريا�ض الأطفال.
•ق�ص�ص الأطفال.
•الأنا�شيد.
•جمالت الأطفال.
•معاجم الأطفال.
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و�إذ يق���دم مركز امللك عبد اهلل الدويل خلدمة اللغة العربية هذه البحوث التي
متث���ل وجهات نظ���ر كاتبيها يف جمال تخ�ص�صاتهم ..لي�أم���ل �أن ت�شكل نواة للنهو�ض
بثقافة الطفل العربي ،ومورد ًا للمهتمني ب�أدب الأطفال  ,وم�صدر ًا لتنمية لغة الطفل
؛ لين�ش����أ على حب هذه اللغة ،واالعتزاز به���ا ،واالنتماء �إليها ..قادر ًا على ا�ستعمالها
ا�ستعما ًال �صحيح ًا ،وتوظيفها توظيف ًا دقيق ًا ،يالئم كل جماالت احلياة.
وهذا �أحد �إ�صدارين متزامنني يف " لغة الطفل العربي " يحمل عنوان � " :أدب
الأطف���ال و�أثره يف لغة الطف���ل " ،والآخر يحمل عنوان  ":تنمية لغة الطفل يف و�سائل
الإعالم املعا�صر ة " يكمل �أحدهما الآخر  ،وي�ؤازره يف الو�سيلة والهدف؛ للعناية بلغة
الأطفال ،وت�شربها عذبة �صافية ،ليكربوا على حبها ،و�إدمان التم�سك بها .
واملرك���ز ي�ض���ع هذه الإ�ص���دارات لتكون نربا�س��� ًا يهتدي ب���ه الباحثون يف عامل
الطف���ل عل���ى اخت�ل�اف م�شاربهم وتع���دد تخ�ص�صاته���م؛ ليوا�صلوا م�س�ي�رة البحث
العلمي الذي يحاكي الطفولة يف مراحلها منذ الوالدة حتى يبلغ �أحدهم �أ�شده ،ومن
وراء الباحث�ي�ن مراك���ز البحوث التي ينبغي �أن تويل جان���ب الطفولة قدر ًا كبري ًا من
اهتماماتها ،ون�صيب ًا وافر ًا من �أبحاثها.
واهلل ويل التوفيق
الأ�ستاذ الدكتور/حممود بن �إ�سماعيل عمار
�أ�ستاذ الأدب والنقد والدرا�سات العليا
بكلية اللغة العربية جامعة الإمام
حممد بن �سعود الإ�سالمية �سابق ًا
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ريا�ض الأطفال
و�أثرها يف تنمية لغة الطفل

(*) (((

�أ.د .حممد بن عبد العظيم بن َعزّ وز

(*) �أ�ست���اذ املناهج واللغو ّيات بجامعة ابن ُط َفيل  -كل ّية الآداب والعلوم الإن�سانية  -ال ُق َنيطرة-
املغرب
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مقدمة
يق���ول اهلل تعاىل  :ﭽ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ
ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ
ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ

ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﭼ"

(((

جاء يف تف�سري هذه الآية �أن اهلل �سبحانه ع ّلم �آدم " �أ�سما َء امل�س َّميات كلها ،قال
ابن ع ّبا�س  :ع ّلمه ا�سم كل �شيء حتى الق�صعة واملغرفة ...واحلا�صل � :أن اهلل تعاىل
وخ�صه باملعرفة التامة دونهم
�أظهر ف�ضل �آدم للمالئكة بتعليمه مامل َت ْع َلمه املالئكةّ ،
(((
من معرفة الأ�سماء والأ�شياء والأجنا�س واللغات".
ف����أ ّول �إن�س���ان خلق���ه اهلل كان �أول ما تل ّقاه م���ن ر ّبه تعليم ًا ،فقد ت���ولىّ �سبحانه
وتع���اىل تعليم���ه دون مع ّلم،ع ّلمه الأ�سماء كلها فتع ّلمها و�أخ�ب�ر بها املالئكة مما يدل
على ُح�سن التل ّقي والتع ّلم.
ور�سولن���ا حممد ﷺ �آخر مبعوث بالرحم���ة للعاملني ،كان �أول ما تل ّقاه من ربه
ه���و الدعوة للقراءة لقوله �سبحانه وتعاىل  :ﭽ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ
(((
ﮄﮅﮆﮇ ﮈﮉﮊﮋﮌ ﮍﮎﮏﮐﮑ ﮒﭼ "
وما دامت دعوة الر�سول ﷺ للقراءة هي دعوة لأمته كذلك ،ف�إن �أ ّول ما ُيف ِّكر

((( �سورة البقرة ) 33 - 31 ( :
((( حمم���د عل���ي ال�صاب���وين � " :صف���وة التفا�سري " ،اجل���زء الأول ،دار ال�صاب���وين ،القاهرة،
الطبعة العا�شرة1997 ،م�،ص.48
((( �سورة العلق ) 5 - 1 ( :
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في���ه الوال���دان بعد رعاية ابنهم���ا �صح ّي ًا تعليم���ه واالهتمام بنم ّوه العقل���ي فيلحقانه
برو�ضة للأطفال لل�شروع يف تع ّلم اللغة العربية.
يتع ّلم الطفل يف رو�ضة الأطفال �أول ّيات اللغة بق�سميها ال�شفهي والكتابي ،و ُين ّمي
ما �أخذه �شفه ّي ًا داخل �أ�سرته .من هنا ت�أتي �ضرورة احلديث عن �أثر ريا�ض الأطفال
يف تنمي���ة لغة الطف���ل .فالتنمية التي تنه�ض بها ريا�ض الأطف���ال تتمثل يف تقوية لغة
الطف���ل ال�شفهية الت���ي ت�ؤه ّله لتع ّلم اللغ���ة املكتوبة ؛ فاللغة ال�شفهي���ة وتع ّلمها مرحلة
�ضرورية لتع ّلم اللغة املكتوبة
وهذا �أمر طبيعي ،فاملعرف���ة تبد أ� دائم ًا �شفهية ثم ُتد َّون وت�صبح مكتوبة .وهذا
�ش����أن احل�ضارات الإن�سانية كلها التي ابت���د�أت �شفهية يف مرحلة طفولتها ثم حت ّولت
كتابية يف بداية ن�ضجها .واحل�ضارات ي�صنعها الإن�سان ،وهو نف�سه يف بداية اكت�سابه
للمعرفة ،ف�إنه يبتدئ باحلفظ والتعبري ثم ينتقل بعد ذلك للكتابة والتدوين.
تنم عن رغبة قوية يف حتويله من ِق َبل والد ْيه
�إن تنمية لغة الطفل �شفه ّي ًا وكتاب ّي ًا ّ
عام ّي �إىل �إن�سان ع���المِ  ،من �إن�سان
���ي �إىل �إن�سان متع ِّلم ،من �إن�س���ان ِّ
م���ن �إن�س���ان �أُ ّم ّ
ّ
متح�ضر.
بدائي �إىل �إن�سان
ّ
تنمي���ة لغة الطفل تفرت�ض �أن���ه كان على معرفة بها وي�ستعمله���ا داخل �أ�سرته.
فالتنمية ُت�ستَعمل ل�شيء موجود م�سبق ًا .هذا املوجود م�سبق ًا هو مقدرته اللغوية التي
اللغوي الذي تع ّلمه داخل �أ�سرته ومع والديه و�إخوانه
ُخلقَ مز َّود ًا بها ،وهو كذلك �أدا�ؤه
ّ
و�أقارب���ه .فالتعليمْ ،بدء ًا بريا�ض الأطفال ،و�سيلة م���ن و�سائل تنمية لغة الطفل عرب
مرحلتني مه َّمتني هما :
•ت�صحي���ح نطق���ه وتل ّفظه بلغت���ه ،والت�صحيح والتقومي مظه���ر من مظاهر
التنمية التعبريية.
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•تعليم���ه مب���ادئ كتابته���ا ،ويف ذلك تنمي���ة معرفية بلغت���ه ،وكيفية جت�سيد
منطوقها يف مكتوب ،وتنمية لأدائه اللغوي.
•نحن� ،إذن� ،أمام نوعني من التنمية اللغوية التي ميكن �أن يفيد منها الطفل
داخل الرو�ضة وهي:
•تنمي���ة ملكته اللغوية وقدرته على االكت�س���اب اللغوي ( اال�ستعداد الفطري
لتع ّلم اللغة ).
•تنمية الأداء اللغوي.
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تمهيــــــــــــــد
�أ-ريا�ض الأطفال  :املفهوم والوظائف
 -املفهوم :

ريا�ض الأطفال م�ؤ�س�س���ات تعليمية غربية املن�ش�أ ،لأن امل�سلمني مل يعرفوا قبلها
�إال الكتاتي���ب القر�آنية .وم���ع التحديث واملثاقفة التي عرفها الع���امل الإ�سالمي بفعل
االت�ص���ال بالثقاف���ة الغربية يف الكثري م���ن البلدان امل�سلمة ،ارت����أى املهتمون بال�ش�أن
الرتب���وي والتعليم���ي الأخ���ذ به���ذه الو�سيل���ة التعليمية لأنه���ا ته ّيئ الطف���ل للمدر�سة
النظامية ،وجتعله �أكرث ق���درة على اكت�ساب اللغة ومبادئ احل�ساب والر�سم وما �إىل
ذلك من مهارات ت�ؤهله لول���وج املدر�سة وهو قادر على مواكبة م�ستجداتها التعليمية
ب ُي�سر واقتدار.
ُتع��� ّد ريا����ض الأطف���ال ُمقدم��� ًة للمدر�سة والتعلي���م النظامي ،وه���ي تقوم بدور
تكميل���ي ملا تقوم به الأ�سرة ،فهي املح�ضن الثاين للطفل بعد �أ�سرته .وبداخلها ُتن ّمى
لغ���ة الطفل ال�شفهية الت���ي ُتر ّكز على ال�سماع والتكرار واحلف���ظ ،ثم ُتن ّمى بعد ذلك
لغت���ه املكتوبة الت���ي تقوم على حتويل املنطوقات واملحفوظ���ات �إىل كلمات مكتوبة مع
تنمية وعيه وحوا�سه التي بها يدرك كل ما يحيط به ،ويتفاعل معه ويتوا�صل .فريا�ض
الأطف���ال حم�ض���ن و�سيط ب�ي�ن الأ�سرة واملدر�سة ،وه���ي تق ّدم لن���ا الو�سائل الرتبوية
والتعليمية التي ينتقل بها الطفل من حم�ضن الأ�سرة �إىل املدر�سة.
ولتحق���ق ذل���ك يفرت����ض وج���ود �ش���رط اقت�ص���ادي يتمث���ل يف الق���درة املادية
لأولي���اء الأمور لإحلاق �أطفاله���م بريا�ض الأطفال التي ُت�ص َّن���ف �ضمن خانة التعليم
اخل�صو�صي ،خا�صة �أن البلدان العربية مل تف ّكر يف القيمة الأ�سا�سية لهذا النوع من
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وجمان ّي ًا
التعلي���م فلم ُتدرجه �ضمن التعليم العمومي املجاين ،ومل جتعله تعليم ًا �أ َول ّي ًا ّ
يف الآن نف�سه ،بل بقي تعليم ًا أ� َّول ّي ًا خ�صو�ص ّي ًا.
وق���د ق ّدم���ت مو�سوع���ة ويكيبيديا تعريف��� ًا لريا�ض الأطف���ال م�ؤ ِّك���د ًة على �أ�صل
ت�سميتها جاء فيه :
الرو�ضة� أو ريا����ض الأطفال ...م�ؤ�س�سة تعليمي���ة للأطفال قبل دخولهم املدر�سة.
وق���د ُو�ضع هذا امل�صطلح م���ن ِقبل العامل الأملاين فريدريك فروب���ل ،حيث �أطلقه على
م�ؤ�س�س���ة اللع���ب والن�شاط���ات الت���ي �أن�ش�أه���ا يف ع���ام  1837م يف "بادبالنكنبورغ" [
�أملاني���ا ] ب�صفتها جتربة اجتماعية للأطفال ...وق�صد فروبل بذلك �أنه يجب العناية
بالأطفال وتغذيتهم ...مثلما نعتني بالنباتات يف احلديقة.
يختل���ف عمر االلتحاق بالرو�ضة باختالف البلدان ففي �أغلب الدول يطبق هذا
النظ���ام للأطفال م���ا دون �سن ال�ساد�سة وحتديدا بني عمر � 5-3سنوات .يرتكز هذا
النظ���ام عل���ى �أمرين ,الأول تعريف الطف���ل مبجتمع �أو�سع من الذي تع��� َّوده و�إك�سابه
(((
مهارات االختالط والثاين هو تعليم الطفل من خالل اللعب...
وتكم���ن �أهمية ريا�ض الأطف���ال يف " �أن ق�سم ًا كبري ًا من النم��� ّو العقلي واللغوي
للطف���ل ،ومن ّو ذكائه وتفك�ي�ره ،يتم خالل الأعوام القليلة من عم���ره "((( ،وهي التي
يلتح���ق فيها برو�ضة الأطفال لتع ّلم �أ ّول ّيات اللغة العربية والر�سم والتوا�صل الإيجابي
م���ع �أقرانه من خالل امل�شاركة اجلماعية يف اكت�س���اب مهارات التع ّلم واللعب وتنمية
وحوا�سه.
وعيه
ّ

(((  " -رو�ضة الأطفال "  ، http://ar.wikipedia.org :بت�صرف قليل.
(((  -ليل���ى ك���رم الدين " :التعليم وطفل ما قبل املدر�سة " ،جملة خطوة ،العدد � ،14:ص ،15
املجل�س العربي للطفولة والتنمية ،القاهرة2001 ،م.
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الوظائف � :أهم وظائف ريا�ض الأطفال تتمثل فيما ي�أتي :

1 .1الوظيفة الرتبوية  :تنه����ض ريا�ض الأطفال بوظيفة تربوية تتمثل يف تلقني
الطف���ل وتدريبه على كيفي���ة التعامل مع زمالئه ال�صغ���ار داخل الرو�ضة،
ومع �أفراد �أ�سرته ،وعلى احرتام قيم جمتمعه و�آدابه املختلفة.
2 .2الوظيفة التعليمية  :تتج ّلى هذه الوظيفة يف تع ّلم الطفل اللغة ليتوا�صل بها
مع حميطه االجتماعي ،ولتكون و�سيلته لتع ّلم �أول ّيات املعارف املق ّررة عليه
يف املرحلة االبتدائية.
3 .3الوظيف���ة النف�سي���ة  :وتتمث���ل يف انفت���اح الطفل عل���ى م�ؤ�س�س���ة اجتماعية
م�ستق ّل���ة عن م�ؤ�س�سة الأ�سرة الداخلية ،و�شع���وره ب�أنه جزء من امل�ؤ�س�ستني
مع��� ًا ،فيتفاعل معهما مما ينعك�س يف الغال���ب �إيجاب ّي ًا على نف�سيته،خا�صة
�إذا قام���ت امل�ؤ�س�ست���ان بدوريهم���ا الكاملني م���ع مراعاة املرحل���ة العمرية
للطفل وخ�صو�صياته الذاتية والأ�سرية.
4 .4الوظيف���ة االجتماعية  :ترتبط الوظيف���ة االجتماعية ب�سابقته���ا النف�سية،
وتتمث���ل يف وج���ود الطفل داخل جمتم���ع ،تكمل فيه الرو�ض���ة دور الأ�سرة،
ويرع���ى فيه جي��� ُل الكبار من الآب���اء واملع ّلمني َ
جيل ال�صغ���ار رعاية �سليمة
مت ّكنهم من حت ّمل ما ينتظرهم من م�س�ؤوليات امل�ستقبل.
ب-الطفل بني املقدرة والأداء اللغويني :

ُت َن ّم���ي َر ْو�ض���ة الأطفال لغ���ة الطفل املوج���ودة �سلف ًا على �ش���كل برجمة دماغية
فطري���ة وا�ستعداد الكت�ساب اللغة يولد معه ،ثم يبد�أ تفعيل هذه الربجمة بعد الوالدة
من خالل لغة الأم وخطابها املداعب واملهدهد لطفلها ،ثم يت�سع نطاق التل ّقي اللغوي
من ِق َبل الطفل لي�شمل املحيطني به من باقي �أفراد �أ�سرته ال�صغرية بداي ًةّ ،ثم �أفراد
الأ�سرة الكبرية مع مرور ال�شهور والأعوام.
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بع���د التل ّقي يبد�أ الطفل يف �إنتاج جمل جدي���دة �شبيهة مبا تل ّقاه �سابق ًا� ،أو ُينتج
ً
جم�ل�ا مل ي�سب���ق له �سماعها ولكن مكون���ات معجمها �سبق ل���ه �أن �سمعها كلها .وعلى
ه���ذا الأ�سا�س تنمو لغة الطفل وتتطور ،وتتن ّوع بني التلقي والإنتاج اللغويني .قال ابن
خلدون (ت808 :هـ) يف مقدمته :
" ي�سمع ال�صبي ا�ستعمال املفردات يف معانيها ف ُيل َّق ُنها �أو ًال ،ثم ي�سمع الرتاكيب
متكلم
بعدها فيل ّق ُنها كذلك  ,ثم ال يزال ُ
�سماع ُهم لذلك يتجدد يف كل حلظ ٍة ومن كل ٍ
و�ص َف ًة را�سخ ًة ,ويكون ك�أحدهم  ,هكذا
 ,وا�ستعما ُل���ه يتكرر �إىل �أن ي�صري ذلك ملك ًة ِ
أل�سـنُ واللغات من جيل �إىل جيل وتع َّلمها ال َع َج ُم والأطفال((( ".وال ب ّد من
ت�صيرَّ ت ال ُ
تعليم و�إتقان اللغة العربية �أو ًال ثم ي�أتي بعد ذلك االهتمام ب�أي لغة �أخرى (((.

((( " -املقدم���ة" ،حتقي���ق  :عبد ال�سالم ال�شدادي ،اجل���زء الثالث ،الطبعة الأوىل ،خزانة ابن
خلدون بيت الفنون والعلوم والآداب ،الدار البي�ضاء2005 ،م� ،ص.251-250
((( ُ -ي َ
نظ���ر كت���اب  " :ا�سرتاتيجية تنمية لغة الطفل العرب���ي " ملجموعة من امل�ؤلفني� ،ص ،37
http://wfclas.org/ar/Files
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المبحث األول

ريا�ض الأطفال  :البيئة والأهداف
�أ -البيئة املكانية والإن�سانية لريا�ض الأطفال :

تتلخ�ص البيئة املكانية والإن�سانية لريا�ض الأطفال يف توافر جمموعة من
ال�ش���روط ال�ضرورية الت���ي بدونها ال ميكن حتقيق الأهداف الت���ي من �أجلها ُوجدت،
وميكن �إجمالها فيما ي�أتي :
•وجود مق ّر ومكان للتع ّلم ( رو�ضة �أطفال ) ،تتوافر فيه ال�شروط التعليمية
وال�صح ّية ،مبا فيها من حجرات وف�صول درا�سية مز ّينة ب�صور ومل�صقات
تعليمية تت�ضمن �أ�شكال حروف خمتلفة ،وملعب و ُلعب خمتلفة وحديقة.
•وجود مع ّلمة ُ :يفرت�ض يف جناح العملية التعليمية يف الرو�ضة �أو يف غريها
�أن تك���ون املع ّلمة م� َّؤهل���ة للقيام بهذه املهمة ،متم ّكنة م���ن و�سائلها� ،سليمة
النط���ق عاملة مبخارج احلروف ،مدرك���ة لقواعد اللغة العربية ،قادرة على
ج���ذب الطف���ل والت�أثري في���ه .فاملع ّلمة له���ا دور كبري يف تنمي���ة لغة الطفل
وتقوي���ة �إدراكه ،فه���ي من الناحية النف�سية واالجتماعي���ة تع ّو�ض الأ ّم التي
ي�ضط ّر الطفل ملفارقتها طيلة ال�ساعات اليومية التي يق�ضيها يف الرو�ضة.
ومن الناحية التعليمية عليها الوفاء مبجموعة من املتطلبات ميكن �إجمالها
فيما ي�أتي :
1 .1يتع�ي�ن على [القائم�ي�ن على ] ريا����ض الأطفال �أن يعنوا بانتق���اء املع ّلمات
فيت���م اختيار من ح�س���ن نطقهن ،ورق���ت �أ�ساليبهن ،و�سلم���ن من العيوب
اللفظي���ة كالعي ،والف�أف����أة ،واللجلجة ،والت�أت�أة ،وم���ا �إىل ذلك حتى تكون
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مدلوالت الألفاظ واجلم���ل وا�ضحة يف �أذهان الأطفال ،وبعيدة عن اللب�س
�أو الغمو�ض.
2 .2على املع ّلمة �أال حتمل الطفل على النطق بكلمات �أو جمل ال يعرف مدلولها،
�أو م�شتمل���ة على مع���ان كلية� ،أو جمردة ...يف ال�سن الت���ي ال ت�سمح له قواه
العقلية �إال بفهم اجلزئيات املح�سو�سة �أي التي تدرك باحلوا�س.
3 .3ينبغي على املع ّلمة �أن تعمل على تنمية قوة املالحظة لدى الطفل عن طريق
لف���ت نظره بكل ال�سبل والو�سائل املمكنة �إىل ما بني املح�سو�سات املت�شابهة
من وجوه اخلالف.
4 .4على املع ّلمة �أن تقدم لغة عربية تنا�سب مراحل النم ّو لدى الطفل ،وتتما�شى
مع ما تقت�ضيه احلي���اة احل�ضارية �سواء كانت داخلة يف جملة� ،أم م�ستقلة
مع مراعاة عامل الت�شويق.
5 .5يج���ب �أن تطلب املع ّلمة من الطفل ذكر �أح�سن كلمة بالن�سبة له ،ثم جتعله
يهم�س لها يف �أذنها؛ لأن ذلك ي�شجع اخلجول من الأطفال على الكالم.
6 .6تكتب املع ّلمة حروف الكلمة بخط غليظ وا�ضح على ورق مق ّوى ،وتنطقها،
ويكرره���ا الطفل مع الإ�ش���ارة �إىل احلروف الأبجدي���ة املوجودة يف حجرة
الدرا�سة...
7 .7تناق����ش املع ّلم���ة الطفل ح���ول كلمت���ه املخت���ارة ،وت�شجعه عل���ى ر�سمها �أو
ت�صويرها بالألوان املختلفة ،و�إطالع غريه عليها.
8 .8تراج���ع املع ّلم���ة الكلمات مع الطفل يف ي���وم �آخر ،وتك ّرر ل���ه الكلمات التي
يخط���ئ فيه���ا؛ وبذلك يتح�س���ن نطقه ب�سرع���ة ،ويزداد من��� ّو مفرداته ك ّم ًا
ونوع ًا.
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9 .9تعال���ج املع ّلم���ة النط���ق غري ال�صحي���ح عن طري���ق التمرين���ات الإيقاعية،
والت���درج من الكلم���ات ال�سهلة �إىل ال�صعب���ة ،وتدريب الل�س���ان ،وال�شفاه،
واحللق ،وا�ستخ���دام تنظيم �سرعة الكالم ،ومترين���ات احلروف ال�ساكنة
واملتحركة.
�1010إذا جن���ح الطف���ل يف النطق بالألف���اظ والكلمات نطق ًا �سليم��� ًا فمن واجب
امل�ستمع�ي�ن �أن يتقبلوا ذل���ك ب�إظهار ال�سرور والت�شجي���ع الذي ميثل للطفل
تعزيز ًا �إيجابي ًا يدفعه �إىل تكرار اللفظ املعزز...
 1111تق���دمي ق�ص����ص ،و�أنا�شيد ق�ص�ي�رة ،و�سهلة ،وممتعة مع ح�س���ن �إلقائها،
ومراعاة ا�ستيعاب���ه ملدلولها وما ترمي �إليه ،كل ذلك ي�ؤدي �إىل من ّو الطفل
(((
اللغوي ،واملعريف ،ويطور تعبريه".
ومن هذه ال�شروط :

•االنتق���ال املت���د ّرج يف التع ّلم اللغوي ،على امل�ستوى ال���داليل ،من املح�سو�س
املعنوي واملد َرك عقل ّي ًا.
واملا ّدي �إىل
ّ
•التقويـ���م بعد التعليـم و�سيـل���ة ناجعة ملعرفة درج���ة حت�صيـل الطفل داخل
الرو�ض���ة واملدر�س���ة عموم ًا،م���ن خ�ل�ال االختب���ارات ال�شفهي���ة والكتابية
وت�صحيح �أخطائه مما يدفعه �إىل بذل جهد �أكرب يف التع ّلم ،خا�صة يف ظل
وجود مناف�سة بينه وبني �أقرانه.
•وج���ود متع ّلم�ي�ن ( جمموعة من الأطفال ) مما يوج���د نوع ًا من االن�سجام
بينه���م وتقليد بع�ضه���م البع�ض وتناف�سه���م يف التع ّل���م .فالتع ّلم اجلماعي
والق���راءة اجلماعية ع ّدة م ّرات يف الأ�سبوع ي�ساعدان الأطفال على جتاوز

((( عبد الفتاح حممد العي�سوي  ":النمو اللغوي عند الطفل وتطبيقاته الرتبوية "
http://www.magha.net
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م���ا يعانونه من خجل �أو خوف �أو تر ّدد ،وهم���ا عامالن نف�سيان م�ساعدان
عل���ى جتاوز بع�ض مع ّوقات التع ّلم .وهذا ال يعني عدم العناية الفردية بكل
طفل ،فلكل طفل خ�صو�صياته التي مت ّيزه من غريه.
ومن الأمور التي يجب على املرب ّي���ات واملع ّلمات مراعاتها يف الأطفال املتع ّلمني
جوانب االختالف القائمة بينهم ،والتي بدونها ال ميكن ح�صول تنمية لغوية لديهم،
و�أهمها :
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

1عامل ال�سنّ .
2الذكاء.
 3اجلن�س.
�4سالمة الأع�ضاء املتعلقة بالنمو اللغوي.
5ال�صحة العامة .
6ترتيب الطفل يف الأ�سرة.
7امل�ستوى االقت�صادي واالجتماعي لأ�سرة الطفل.
8تعدد اللغات التي يتعلمها الطفل.
(((
9نوع اخلربات التي يتعر�ض لها الطفل.
•وجود و�سائل التع ّلم وهي  :ال�سبورة �أو اللوحة والأقالم والدفاتر واملل�صقات
وال�ص َور ..والو�سائل ال�سمعية والب�صرية.
ُّ

ب -الأهداف الرتبوية للرو�ضة :
�أهمية اكت�ساب اللغة :

�إن تع ّل���م اللغ���ة ذو �أهمي���ة بالغة يف تنمية لغة الطفل ذاته���ا ،وتنمية قدراته

((( �إن�ص���اف كامل من�صور �" :أث���ر الع�صف الذهني يف النمو اللغ���وي لطفل الرو�ضة " ،جملة
البحوث الرتبوية والنف�سية،جامعة بغداد ،العدد 2011 ،31م� ،ص  ،30بت�صرف قليل.
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على اكت�ساب جمموعة من املهارات التي ت�سهم يف من ّوه النف�سي والعقلي واالجتماعي
وتكوي���ن هويت���ه الدينية والثقافي���ة وت�شكيل وجدان���ه وم�شاعره وف���ق منظومة القيم
املجتمعية التي ينتمي �إليها ،والتي ُي َع ُّد ،من خالل تعليمه وتربيته ،لكي يكون عن�صر ًا
ً
فاع�ل�ا فيه���ا يف امل�ستقبل .تقول د.ليل���ى كرم الدين يف هذا ال�ص���دد � " :إنّ اكت�ساب
اللغ���ة ،ومت ّكن الطفل من ا�ستخدامها �أمر على درج���ة كبرية من الأهمية واخلطورة
بالن�سب���ة للطف���ل� ،إذ ت�ساع���ده على تكوي���ن عامله ب���كل �أبعاده وجوانب���ه ،ومتكنه من
التعرف على الأ�شياء من حوله كما ت�ساعده على معرفة العادات والتقاليد والأعراف
والقي���م ال�سائ���دة يف جمتمعه ،ومن ّثم عل���ى التحكم يف �سلوكه و�ضبط���ه وفق ًا لتلك
الع���ادات والتقالي���د والقيم والأعراف ...كما تقوم اللغة ب���دور مهم يف حتقيق �شعور
الطفل بالأمن والطم�أنينة والثقة ،وهي م�شاعر �ضرورية ل�صحته النف�سية و�سالمتها.
وترتب���ط قدرة الطفل على حتقيق التوافق االجتماعي مع الآخرين من حوله �إىل ح ّد
بعي���د على قدرته على االت�ص���ال بهم والتقارب معهم عن طري���ق اللغة .و�أخري ًا للغة
ارتب���اط وثيق بكل من تفكري الطف���ل وذكائه ،ومن ّو قدراته العقلية ب�شكل عا ّم ،نتيجة
لذل���ك ف���� ُّأي ت� ّأخر �أو ت�أث���ر يف لغة الطفل واكت�سابه���ا ي�ؤ ّثر ت�أثري ًا كب�ي�ر ًا على م�ستوى
(((
تفكريه وذكائه".
�إن تنمية لغة الطفل تقوم على تنمية قدراته الذاتية و�إك�سابه مهارات خمتلفة،
والت���ي تبت���دئ انطالق ًا م���ن انخراطه يف جمتمع املعرف���ة الأ ّويل ؛ رو�ض���ة الأطفال،
و�شروعه يف اكت�ساب اللغة بطريقة منهجية.
�أهمية اللعب يف التع ّلم :

اللع���ب ن�ش���اط �إن�ساين مرتب���ط بالأ�سا�س مبرحلة الطفول���ة ،وله دور كبري
يف النم��� ّو اجل�سمي للطفل وتقوي���ة ع�ضالته ،وله �أثر كبري يف من��� ّوه النف�سي والعقلي
((( ليلى كرم الدين " :لغة �أبنائنا  :من ّوها ال�سليم وتنميتها " جملة خطوة ،العدد 2003 ،20 :م،
�ص .10
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واالجتماعي من خالل �إح�سا�سه بامل�س�ؤولية و�شعوره بالقدرة على حت ّملها من خالل ما
حركي
يناط به من �أدوار يف �ألعابه املختلفة مع �أقرانه .فاللعب بالن�سبة للطفل تعبري
ّ
م�شف���وع بتعبري لغوي يق ّوي التعبري احلركي من جهة ،ويربط ال�صالت التوا�صلية مع
�شركائ���ه يف اللعب من جهة �أخرى .وم���ن َث َّم فالتعبري اللغوي ذاتي لكون الطفل يعبرّ
عن ذاته و�إجنازاته وهو يلعب ،وتوا�صلي حتري�ضي مع الأطفال الذين يلعبون معه ،و
هو يف كال احلالتني تعبري تكراري ؛ تتكرر فيه الكلمات والعبارات .ومن هذه الناحية
وجه من ِق َبل املع ّلمة لتع ّلم اللغة واكت�سابها فقد " �أظهرت
ميك���ن �أن ُي�ستثمر اللعب و ُي َّ
الدرا�سات يف علم الأع�صاب الإدراكي �أ ّنه من �أجل احلفاظ على � ّأي كلمة جديدة �أو
تعب�ي�ر� ،أو � ّأي �ش���كل من �أ�شكال ا�ستخدام اللغة؛ فنح���ن يف حاجة �إىل �أن نراها ما ال
يقل عن �سبع مرات .ر�ؤية املفردات وا�ستخدامها يف لعبة هي بالت�أكيد الو�سيلة الأكرث
(((
فاعلية (ومتعة) لتحقيق ذلك".
�أثر الرو�ضة يف تنمية الوعي واحلوا�س :

يعتمد تع ّلم اللغة عند الأطفال �سواء كان بطريقة مبا�شرة �أو من خالل اللعب
على جمموعة من احلوا�س والأع�ضاء وهي :
 ال�سمع ،لأن اللغة �أ�سا�س ًا �أ�صوات. النطق بهذا امل�سموع ال�صوتي. الب�صر بالنظر �إىل احلروف املكتوبة وال�صور الدالة. اليد وهي و�سيلة الكتابة.�إن املرحل���ة ال�شفهية يف التع ّلم وهي املرحل���ة الأوىل القائمة على احلفظ ُتر ّكز
حا�سة ال�سمع .واملرحلة الكتابي���ة ،ب�صفتها مك ّملة ل�سابقتها ،القائمة
بالأ�سا����س على ّ
عل���ى اكت�ساب القدرة على حتويل امل�سموع �إىل مكت���وبُ ،تر ّكز يف البداية على حا�سة
الب�ص���ر من خالل عملي���ة نقل املكتوب ،وعل���ى حا�سة الب�صر وال�سم���ع فيما بعد من
خالل عملية حتويل امل�سموع �إىل مكتوب.
((( "اللعب مفيد يف تع ّلم اللغة "http://ar.english-attack.com .
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وال�سم���ع والب�صر و�سيلتان تعليميت���ان �أ�سا�سيتان تقودان املتع ّل���م فيما بعد �إىل
عمليت���ي الفه���م والإدراك وا�ستيعاب ما ي�سمع���ه ويراه .وهات���ان العمليتان منوطتان
بالقل���ب �أو بالعقل ،وه���و ما عبرّ ت عنه الآية الكرمية يف قوله تعاىل  :ﭽ ﯤ ﯥ
ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ

ﯳ ﭼ((( فالف�ؤاد هو املح ِّقق لأهداف ال�سمع والب�صر و�أهمها احلفظ والفهم.
وق���د �أثبتت الدرا�سات " �أن الأطفال ال�صغار حت���ت �سن اخلام�سة �أو ال�ساد�سة
ال يتعلم���ون الكث�ي�ر مما هو جديد متام ًا عليهم من جم���رد امل�شاهدة وحدها ،بل هم
(((
يحتاجون �أي�ضا �إىل مل�س ال�شيء ومعاجلته يـدويـا وفـحـ�صـه ب�أنف�سهم".
�إن ه���ذه احلوا�س وما يرتتب عنها من وع���ي و�إدراك حتتاج �إىل تنمية م�ستمرة
لك���ي ت�ؤتي العملية الرتبوية والتعليمية دورها على �أح�س���ن وجه و�أكمله ،ومن َث َّم ف�إن
"ا�ستث���ارة حوا����س الطفل والعمل عل���ى تنميتها من الأمور الهام���ة يف الرو�ضة ،وهي
ج���زء من من���و الطفل اجل�سمي التي ت�ساع���ده على اكت�ساب مه���ارات وتنمية قدرات
عقلي���ة �ضرورية لطف���ل الرو�ضة  :كالتذك���ر ،الإدراك  ،االنتب���اه ،املالحظة ،الفهم،
املقارن���ة ،الت�سل�سل ،التطابق ،الت�صنيف ،اال�ستنتاج ،الت�صميم ..الخ .وميكن �أن يتم
التدري���ب على ه���ذه املهارات من خالل �أن�شط���ة ح�سية تقدمها املعلم���ة للأطفال يف
�شكل �أن�شطة و�ألعاب ال�ستثارة ذكاء الطفل من خالل التعامل مع حوا�سه.
والطف���ل من خالل حوا�سه يتعل���م بع�ض املهارات واملع���ارف و�أ�ساليب ال�سلوك
والتفك�ي�ر ،وم���ن ذل���ك معرف���ة ج�سم���ه ودور كل حا�س���ة �أو ع�ض���و ،معرف���ة الأماكن
واالجتاهات ( ميني وي�سار� ،أمام وخلف ،فوق وحتت ..،الخ ) ،معرفة الأزمنة ..الخ،
((( �سورة النحل ،الآية .78:
((( �سوزانا ميلر �" :سيكولوجية اللعب " ،ترجمة  :ح�سن عي�سى� ،سل�سلة عامل املعرفة ،املجل�س
الوطني للثقافة والفنون والآداب – الكويت ،العدد ،120 :دي�سمرب1987م�،ص.197
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و�إن تنمي���ة حوا�س طف���ل الرو�ضة من �أوىل مهام مع ّلمة الرو�ض���ة من خالل ما تق ّدم
للطف���ل من �أن�شطة و�ألع���اب خمتلفة ،والبد �أن تعرف املعلمة �أن الطفل ي�ستمع وي�سعد
عن���د القيام ب�ش���يء ي�ستطيع عمله ويتنا�سب مع قدراته كم���ا �أن التدريب على �أعمال
(((
الإدراك هو �إعداد للطفل للرتبية والتعليم".
وامله���ارة الأوىل التي يجب �أن ي���د ّرب عليها الطفل حينما يلحق���ه �أبواه برو�ضة
الأطفال هي مهارة اال�ستماع التي مت ّكنه من معرفة احلروف والكلمات واالنتباه �إىل
م���ا بينها من فروق �صوتية وداللي���ة .ومن فوائد اال�ستماع كذلك �أنه ين ّمي لغة الطفل
ال�شفهي���ة واملهارات املتعلقة بها م���ن قدرة على التعبري ،و�صياغة اجلمل ال�صحيحة،
والنطق ال�سليم وترتيب الأفكار وتنظيمها .ويعمل كذلك على تنمية الذاكرة ال�سمعية
(((
وتدريب الطفل على االحتفاظ باملعلومات مل ّدة �أطول.
القراءة والكتابة :

ترتك���ز العملي���ة التعليمية على تعليم الق���راءة والكتابة ( الكتاب���ة القائمة على
النقل من ال�سبورة �أو اللوحة ،وتلك القائمة على التذ ّكر من خالل ح�ص�ص الإمالء.
وه���ذا يق ّوي اجلانب الكتابي يف التع ّل���م ) .قال والرتج�.أوجن  ":كان [�سو�سري] ينظر
�إىل الكتاب���ة باعتبارها نوع ًا م���ن مك ّمالت الكالم ال�شفاهي ،ولي����س باعتبارها �أداة
(((
حتويل للتعبري اللفظي".
((( هال���ة �إبراهيم اجل���رواين وان�شراح �إبراهيم امل�شريف �" :إع���داد الطفل ملرحلة الرو�ضة ".
.http://uqu.edu.sa

((( ت َ
ُنظر درا�س���ة د.الطاهرة �أحمد ال�سباعي الطحان " :اال�ستماع والتحدث يف �سنوات العمر
املبكر " ،جملة خطوة،العدد�،20 :ص2003 ،19م.
((( "ال�شفاهي���ة والكتابي���ة" ،ترجم���ة  :ح�سن الب ّنا ع���ز الدين ،عامل املعرف���ة ،املجل�س الوطني
للثقاف���ة والفن���ون والآداب – الكوي���ت ،ع���دد �،182:شعب���ان 1414ه���ـ  -فرباير� /شباط
1994م� ،ص.51
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�إن الق���راءة ،ب�صفتها مقدمة للكتابة يف املرحل���ة الأوىل من التع ّلم وم�صاحبة
له���ا فيما يليها من مراحل " ،عملية يراد بها �إيج���اد ال�صلة بني لغة الكالم والرموز
الكتابية .وتت�ألف لغة الكالم من املعاين والألفاظ التي ت�ؤدي هذه املعاين...
البدء بالرمز واالنتقال منه �إىل لغة الكالم ي�سمى قراءة ،والعك�س ي�سمى كتابة،
وترجمة الرموز �إىل املعاين قراءة �سرية ،وترجمتها �إىل �ألفاظ م�سموعة قراءة جهرية.
وتطور مهارة القراءة يحتاج �إىل ن�ضج وتدريب كما �أنها متر مبراحل ،ف�أول الكلمات
التي ي�ستطيع الطف���ل معرفتها ب�سهولة الأ�سماء اجلامدة التي تدل على �أمور ح�سية،
وخا�ص���ة �إذا كانت مقرتنة بال�صور والر�سوم ،وتظهر معها الأفعال ،ثم ال�صفات ،ثم
ال�ضمائر ،ثم احلروف .وال�سبب يف هذا الرتتيب �أن الطفل ال ي�ستطيع �أن يقلد تقليد ًا
(((
وا�ضح ًا �أثناء نطقه �إال الكلمات التي يدرك مدلولها ح�سب منوه الفكري" .
تي�سر عملية التل ّق���ي واالكت�ساب اللغوي من
فالق���راءة والكتابة �ضمن جمموعة ّ
خ�ل�ال التكرار والقراءة اجلماعية واملناف�س���ة والت�شجيع والعالقات الطفولية ..كلها
و�سائل تعمل على تنمية لغة الطفل.
احلفظ والفهم :

احلفظ والفهم مطلوبان كذلك وهما من عمل الذاكرة وتقوية اجلانب ال�شفهي
فاحلفظ ن�ص���ف ال ِعلم ،والفهم ن�صفه الآخر .يجب �أن يرتكز
يف العملي���ة التعليمية ؛ ِ
تعل���م اللغة عند الطف���ل ،يف البداية ،على احلفظ والفهم .ق���د ي�سبق احلفظ الفهم
امل�ستح�سن �أن ي�سبق الفهم احلفظ ؛ فكل مفهوم ي�سهل حفظه وما كل
�أحيان��� ًا ،ولكن
َ
حمفوظ ي�سهل فهمه.
واملحف���وظ الذي يجب االهتمام به لتقوية لغ���ة الطفل العربي وتنميتها هو ُ�س َور
و�أجزاء م���ن القر�آن الكرمي واحلدي���ث النبوي ال�شريف وبع����ض الن�صو�ص ال�شعرية
حممد عو�ض الرتتوري  " :النم ّو اللغوي عند طفل الرو�ضة "http://uqu.edu.sa ،
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(((

اجليدة التي مبقدور الطف���ل �أن يفهم معناها العا ّم ،والق�ص�ص التي تنا�سب �إدراكه
ومرحلته العمرية.
ينبن���ي الفه���م من خالل تعلي ـ ـ ــم وا�ضح لأن���ه ال يكفي �أن ت�سمع لكي تفهم.
يتطل���ب ه���ذا العمل ( الفه���م ) من املع ّلم���ة تكوين مع���امل يعتمد عليه���ا الأطفال (
التجويد� ،إعادة ال�صياغة ،امل�س َرحة) ...
بالإ�ضاف���ة �إىل ذلك ،يج���ب �أن ت�سهم جميع الأن�شط���ة املدر�سية يف الرو�ضة يف
تطوير الفهم و التعبري لدى الأطفال(((.
التقليد والإبداع :

�أ ّول عملية يتل ّقى بها الطفل اللغة داخل �أ�سرته هي التقليد ،كما �أن الكثري من
�سل���وك الطفل ين�ش�أ من تقليد الكبار وخا�ص���ة املق ّربني منه .فهو يق ّلد ما ي�صدر عن
الآخري���ن من �أ�صوات وكلمات ،ويحفظ ما يق ّلده لينط���ق به كلما �سنحت له الفر�صة
بذل���ك .وهذا ما ي�سميه علم النف�س التجريبي بالتع ّلم باملالحظة من خالل املحاكاة
والتقليد ،وهو " يعني تع ّلم �شيء جديد مب�شاهدة �شخ�ص �آخر يقوم به بدون م�شاركته
م�شاركة �إيجابية .فـمـا يـقـوم بـه الأخ الأكرب من حيلة �أو لعبة جديدة يراقبها الطفل
(((
الأ�صغر بعناية قبل �أن يحاول القيام بها".
بانتق���ال الطف���ل �إىل الرو�ضة ي�ستم ّر تقليده ،ولكن بتوجيه من مع ّلمته التي
جتعل���ه يق ّل���د ب�إرادتها ،ويق ّلد ما تراه �صواب��� ًا وجدير ًا بالتقليد ،ولي����س تقليد ًا عفوي ًا
يتل ّق���اه من جمتمعه دون رقابة من �أحد .فالتقليد يف الرو�ضة نّ
مقن بالتلقني والتعليم
والتك���رار واحلفظ ووفق برنامج ُم َع ّد م�سبق��� ًا .فهو تقليد �إيجابي و�ضروري يف جميع
مراح���ل البناء والت�أ�سي�س الف���ردي واجلماعي الذاتي واحل�ض���اري ،فاجلاهل يق ّلد،
بت�صرف Apprentissage de la langue, http://eduscol.education.fr

((( � -سيكيولوجية اللعب ،مرجع �سابق� ،ص .182
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وال�ضعي���ف يق ّلد ،واملغلوب يق ّلد ،والطفل يق ّلد" .ويلعب التقليد �أو املحاكاة دور ًا هام ًا
يف اكت�س���اب اللغة ،واملع���ارف ،والقيم الأخالقية ب�صفة عامة؛ حيث مييل الطفل �إىل
حماكاة غ�ي�ره يف �صوته ،وحركته ،ب�إع���ادة �أو تكرار الأفكار ،و�أمن���اط ال�سلوك التي
يدركه���ا لرناه يكرر ويخطئ حتى يتمكن من �أن يختار الأ�صوات املنا�سبة ،وذلك عن
طريق التوجيه ،والت�صويب الذي يقدم له من قبل والديه ومعلمته .وللتفاعل املتبادل
(((
وجه ًا لوجه بني الطفل ووالديه ومعلمته �أثره البالغ يف منو املفردات اللغوية لديه".
�أما مرحلة الإبداع فت�أتي بعد ذلك ،بعد تراكم تعابري كثرية وجمل عديدة،
بفع���ل التقليد والتلقني والتع ّل���م ،يف ذهن الطفل ،فين�شئ عل���ى منوالها و ُيبد ُع ُجم ًال
جدي���دة مل ي�سب���ق له �سماعها.وت�ستم���ر العمليتان م�صاحبت���ان للطفل طوال مراحل
تع ّلم���ه يق ّل���د ويبدع ،مع تف���اوت يف ال ِّن َ�س���ب .فتقلي���ده يف بداياته �أكرث م���ن �إبداعه،
و�إبداع���ه يف نهايات���ه �أكرث م���ن تقلي���ده .و�إذا كان يبدع يف بداياته ُج ً
م�ل�ا جديدة مل
ي�سبق له �سماعها ف�إنه ،بعد تع ّلمه وات�ساع مداركه واكتمال ن�ضجه ،ي�ستطيع �أن يبدع
ن�صو�ص ًا مل ي�سبق له قراءتها.

(((  -عبد الفتاح حممد العي�سوي  ":النمو اللغوي عند الطفل وتطبيقاته الرتبوية ".
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المبحث الثاني

تنمية الأداء اللغوي للطفل
�إن الرو�ضة جمال متم ّيز للأداء اللغوي ،وهو نوعـان :

	�أداء املع ّلمة للغة العربية �شفه ّي ًا وكتاب ّي ًا.�	-أداء الطفل للغة العربية �شفه ّي ًا وكتاب ّي ًا.

املفرت�ض يف �أداء املع ّلمة �أن يكون �أدا ًء منوذج ّي ًا �أو متم ّيز ًا �أو ج ّيد ًا يف الأقل.
�أما �أداء الطفل فهو مت�أثر ب�أداء املع ّلمة ب�شكل كبري ،لأنه تقليد وحماكاة .ويظهر �أثر
ه���ذا التقلي���د يف �أدائه اللغوي ،ف�إن كان���ت املع ّلمة مجُ يدة يف �أدائه���ا ظهر ذلك على
الطف���ل ،و�إن مل تك���ن مجُ يدة ظهرت عيوبها يف كالم الطف���ل وكتابته .واملهم يف هذا
ك�سب ًا ذاتي ًا ي�صاحبه يف �أغلب مراحل حياته ،وال ي�ستطيع
املجال �أن التقليد ي�صبح َم َ
الفكاك منه �إال بجهد ،لذلك كان دور �أداء املع ّلمة يف هذه املرحلة كبري ًا ،لأنها تغر�س
يف عقل الطفل ونف�سه ما تراه نافع ًا ومفيد ًا .وقد ورد يف احلديث  " :العلم يف ال�صغر
(((
كالنق�ش يف احلجر".
�أ -الأداء ال�شفهي :

الأداء اللغ���وي للطف���ل يب���د�أ داخل �أ�سرت���ه ،منذ بداي���ة نطقه بالأ�ص���وات اللغوية
وجملها .وغالب ًا ما ي�سته ّل نطقه مبقاطع �صوتية متكررة دا ّلة مثل
وحروفها ،ثم كلماتها ُ
" :باب���ا" و"مام���ا" ،وهم���ا �أقرب النا����س �إليه� ،أو غري دا ّلة مث���ل  " :دادا" ،ويتط ّور هذا
الأداء م���ع الزمن وينتقل م���ن طور التقليد ملا ينطق بها الأطف���ال املجاورون له ،والكبار
الذي���ن يتو َّلون رعايته واالهتم���ام به� ،إىل طور �إبداع جمل جدي���دة مل ي�سمعها من قبل،
و�إن كان قد �سمع جم ًال �شبيهة بها يف الرتكيب ولي�س بال�ضرورة �شبيهة بها يف الداللة.
((( حديث مرفوع رواه البيهقي يف "املدخل �إىل ال�سنن الكربى" ،ورقمه .673
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وحينم���ا يلتحق الطفل برو�ضة الأطفال تبد�أ مرحل���ة الأداء اللغوي َّ
املنظم وفق
�ش���روط التلقني والتعليم الت���ي يتل ّقاها من مع ّلمته .و�أهم ما يب���د أ� به الطفل يف هذه
املرحل���ة هو التكرار القائم على ما تر ّدده املع ّلمة ويعيده ويك ّرره الطفل بعدها .وهذه
العملي���ة لها دوره���ا الف ّعال عل���ى م�ستوى ال�سم���ع والنطق ،في�سمع احل���رف والكلمة
واجلملة �صحيحة �سليمة من عيوب النطق ،ويك ّررها بعد ذلك.
ق���ال وال�ت�رج�.أوجن  ":لعل من نافل الق���ول �أن اللغة ظاه���رة �شفاهية .وقد نرى
حوا�سها ( )..غري �أن اللغة،
الكائنات الب�شري���ة تتوا�صل بطرق �شتى ،م�ستخدمة كل ّ
�أو ال�ص���وت املنطوق ،هي و�سيلة االت�صال املثلى .وال يقت�صر الأمر على التوا�صل ،بل
(((
خا�ص".
�إن الفكر ذاته يرتبط جملة بال�صوت على نحو ّ
�إن تنمي���ة امل�ستوى ال�صوت���ي يف اللغة هو الأ�سا�س الذي تق���وم عليه تنمية اللغة
كلها .فالتنمية اللغوية تبد�أ بحا�ستني مرتبطتني باملجال ال�صوتي عند الإن�سان هما :
بحا�ستي
ال�سمع والنطق ،قبل �أن تنتقل التنمية �إىل امل�ستوى الكتابي وال�شكلي املرتبط ّ
ال�سم���ع والب�صر �إ�ضافة �إىل اليد .كل هذا ي�شي ب�أهمية اجلانب ال�صوتي يف اللغة بل
ه���و �أ�سا�سه���ا ،قال ابن ج ّني ُم َع ّرف ًا اللغة  ":أ� ّما ح ّدها ف�إ ّنها �أ�صوات يعبرّ بها كل قوم
(((
عن �أغرا�ضهم".
ميك���ن �أن جنمل �أه���م الق�ضايا املتع ّلق���ة بتنمية امل�ستوى ال�صوت���ي عند الطفل
العرب���ي يف تعليم���ه النط���ق بجمي���ع احل���روف العربية بطريق���ة �سليم���ة� ،أي �إخراج
احل���روف من خمارجها ال�صحيحة .واملع ّلمة يف هذه احلال هي املك ّلفة تعليم الطفل
كيفي���ة النطق باحلروف والكلمات بعدها .ث���م تع ّرفـ ـ ــه بعد ذلك بحركات احلروف
الق�صرية والطويلة ( املدود ) وكيفية النطق بها.
((( " ال�شفاهية والكتابية "� ،ص.53
((( "اخل�صائ�ص" ،حتقيق  :حممد علي النجار ،املكتبة العلمية ،اجلزء الأول ،د.ت�.ص .15
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�إن تعلي���م الطف���ل النط���ق ال�سلي���م بح���روف اللغ���ة العربي���ة هو كذل���ك تقومي
لالنحراف���ات النطقي���ة لدي���ه التي ن�ش�أت مع���ه �أو تل ّقاها من �أ�سرت���ه ،خا�صة ق�ضية
القل���ب امل���كاين يف الكلمات ،وق�ضية القل���ب يف احلروف كقلب الق���اف جيم ًا �أو قلب
اجليم يا ًء �أو قلب القاف غين ًا.
ي�ضاف �إىل ذلك ق�ضية الرتقيق والتفخيم يف نطق احلروف املر ّكبة يف كلمات،
حي���ث نلح���ظ �أن بع����ض احلروف الت���ي ح ّقها التفخي���م ُتر ّقق مثل كلم���ة "الرجولة"
املرفوع���ة الراء والتي يج���ب �أن ّ
تفخم ت�ستعمل مر ّققة يف بع����ض املجتمعات العربية،
و أ�خ���رى ح ّقها الرتقي���ق ُت ّ
فخم ..مثل كلم���ة " خايل " املك�سورة ال�ل�ام التي يجب �أن
تر ّقق ّ
تفخم يف اال�ستعمال اللغوي العا ّم.
االنتق���ال بالطفل العربي م���ن ا�ستعمال اللهجة العامية العربي���ة داخل �أ�سرته،
مب���ا فيها من حلن وقلب وحتويل وحتريف عل���ى امل�ستوى ال�صوتي والرتكيبي �أحيان ًا،
�إىل ا�ستعمال اللغة العربية الف�صحى وال�سليمة من جميع العيوب ال�صوتية والنطقية
داخ���ل ريا�ض الأطف���ال واملدار�س النظامية بعدها .وهذا كل���ه مرتبط ارتباط ًا وثيق ًا
باملج���ال التداويل للغ���ة ؛ �أي ا�ستعمال النا����س للغة الذي قد يتفق م���ع قواعدها وقد
يختلف.
ولك���ن يجب � اّأل نن�س���ى �أن اللغة الت���ي يكت�سبها الطفل منذ والدت���ه وقبل ولوجه
ريا����ض الأطف���ال ث���م املدر�سة بعد ذل���ك هي لغ���ة عا ّمي���ة تت�ضمن بع����ض املفردات
الف�صيح���ة ،وبع���د التحاقه بريا�ض الأطف���ال يبد�أ يف تل ّقي اللغ���ة الف�صيحة وتع ّلمها
بعي���د ًا ع���ن التداول اللغوي العا ّمي �إال فيما ندر .فهل ميك���ن اعتبار هذا االنتقال من
العامي���ة �إىل الف�صيحة انتق���ا ًال فا�ص ًال بني ا�ستعمالني لغويني خمتلفني �أم �أنه انتقال
غ�ي�ر فا�صل ؟ �صحيح �أن هناك خالف��� ًا بني العربية العامي���ة والعربية الف�صيحة يف
الكثري من الأمور ،منها اجلانب التداويل على امل�ستوى ال�صوتي ،حيث جند انزياح ًا
عل���ى م�ستوى النطق ببع�ض الكلم���ات ؛ فما ح ّقه الرتقيق ً
مث�ل�ا َّ
يفخم يف اال�ستعمال
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العا ّمي ،كذلك ال�ش�أن بالن�سبة لبع�ض املفردات املتداولة عا ّم ّي ًا غري معروفة يف اللغة
العربية الف�صحى ،ي�ضاف �إىل ذلك اللحن والقلب املكاين والنحت ..ومع ذلك تبقى
جمموعة من املفردات حا�ضرة يف اال�ستعمالني مع ًا ويبقى الرتكيب واحد ًا.
�أم���ا امل�ستوى املعجمي فهو امل�ستوى التابع للم�ستوى ال�صوتي مبا�شرة لأنه عملية
تركيبي���ة �أوىل يتعلمه���ا الطفل قب���ل �أن يتعلم العملية الرتكيبي���ة املعروفة� .إن املعجم
تركي���ب �صوتي ،والرتكيب (ا ُ
جلمل���ي ) تركيب معجمي .فاملفردة الواحدة تت�ألف من
���م بع�ضها �إىل بع�ض ،واجلمل���ة تركيب ملجموعة من
�أ�ص���وات (ح���روف ) مر ّكبة�ُ ،ض ّ
املفردات.
فبع���د معرفة الطفل للحروف متف ّرقة ف�إنه،وهو يتع ّل���م املعجم العربي ،يعرفها
جمتمع���ة ومك ِّون���ة كلمات من اللغة العربية .و�أول ما يجب �أن يتع ّلمه ويفهمه من هذا
املعجم ما يتع ّلق باحلقول املعجمية القريبة منه التي يتداولها با�ستمرار �سواء داخل
الرو�ضة �أو خارجها ،ومن ذلك :
معرف���ة �أ�سم���اء الأ�شياء انطالق ًا م���ن الأدوات املدر�سية  :قل���م� ،س ّبورة ،دفرت،
كت���اب ..ومعرف���ة �أ�سماء بع�ض �أع�ض���اء ج�سمه  :ر�أ�س ،وجه� ،أذن ،ف���م� ،أ�سنان ،يد،
َق َدم..ومعرفة الألوان و�أ�صناف الطعام ..وهذه الأ�شياء كلها مادية ملمو�سة.
تعلُّ���م املفردات املرتبط���ة بجميع الأن�شط���ة الدرا�سية وفهمه���ا و تداولها عامل
مه���م وم�ساعد يف �إغناء املعجم اللغوي لدى الطف���ل� .إنّ ِغ َنى املعجم ركيزة �أ�سا�سية
للدخول يف القراءة لأنه �ضروري للفهم،كما �أنه يدعم ن�شاط التذكر(((.
�إن معرفة املفردات اللغوية ومعانيها مت ّكن الطفل من االنتقال �إىل امل�ستوى
الرتكيب���ي� ،أي �إىل تركي���ب ُجمل من هذه املفردات ،وغالب ًا ما تكون هذه اجلمل التي
يتع ّلمها الطفل ويرددها تتعلق باملحيط التعليمي اجلديد الذي يوجد فيه ،وهي ذات
بت�صرف - Apprentissage de la langue,
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بعدي���ن تعليمي وتربوي ؛ ففي البعد التعليمي جند جم ًال من مثل ُ � :
الدر�س،..
أحفظ
َ
أحرتم ُمع ّلمتيُ ..يدفع الأطفال ،يف الرو�ضة،
ويف البعد الرتبوي جند جم ًال من مثل ُ � :
�إىل �إنت���اج تعبري �شفهي قريب من التعبري الكتابي�،أي القيام بتكوين تراكيب �شفهية
قريبة من متطلبات التعبري الكتابي(((.
ونتيج���ة ذلك ف����إن الطفل يف هذه املرحلة ال�شفهية من تعليمه برو�ضة الأطفال
وه���ي التي تبتدئ يف الغالب من �س���نّ الثالثة ي�ستطيع اكت�ساب جمموعة من املهارات
اللغوية التي تثبت ح�سن تل ّقيه وقدرته على التع ّلم وان�سجامه الإيجابي داخل املبحث،
والتي ت�ساعده على تركيب ا ُ
جل َمل والربط بني املفردات ،من ذلك :
�أنْ ي�ستخدم ال�ضمائر (�أنا – �أنت – ياء املتكلم) ا�ستخدام ًا �سليم ًا.
يعرف داللة اجلمع. ي�ستخدم الزمن املا�ضي. يدرك �صيغة التف�ضيل (�أكرب – �أ�صغر – �أح�سن – �أقوى – �أ�سرع )...يعرف بع�ض الأفعال وبع�ض ال�صفات.(((
 ي�ستطيع ا�ستخدام بع�ض �أدوات اال�ستفهام (ملاذا – �أين – متى ).. .	�أن يعرف اجلهات ال�ست  :فوق ..حتت � /أمام ..خلف  /ميني ..ي�سار.وميك���ن �أن جنم���ل اخلط���وات الت���ي ميك���ن حتقيقها من خ�ل�ال تب ّني �أ�س�س
تنمي���ة لغة الطفل يف ريا�ض الأطفال يف تدريب الطفل على الإ�صغاء اجليد ملا ُتق ّدمه
مع ّلمت���ه داخل املبحث حتى يتمكن يف البداية من معرف���ة الأ�صوات اللغوية ،والنطق
به���ا بطريقة �سليمة م���ن العيوب ،ومعرفة مف���ردات اللغة ومعانيه���ا بعد ذلك ،حتى
تنم���و قدراته العقلية على ا�ستيعاب معاين اجلمل والعبارات ،مما ي�ساعده على فهم
ن�صو����ص حكائي���ة ق�صرية ،وتدريب���ه على �إع���ادة �سردها من جدي���د .و�إذا ا�ستطاع
الو�ص���ول �إىل هذه املرحلة من التعب�ي�ر ال�شفهي فعلى املع ّلم���ة �أن ُتد ّربه على التعبري
بت�صرف - Ibid ,

((( "النم ّو اللغوي عند طفل الرو�ضة" ،مرجع �سابق ،بت�صرف قليل.
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عن نف�سه وم�شاعره �أو عن فكرة من الأفكار ،وتطلب من الأطفال الآخرين �أن يبدوا
�آراءه���م حول ما عبرّ عنه ،كما تطلب منه التعليق على �أقوالهم،وهكذا يتع ّود الطفل
عل���ى احلوار والتعبري عن �آرائه ،ويف ذلك تنمية لأدائه ال�شفهي ولقدراته التعبريية،
مم���ا مي ّكنه من جت���اوز م�شكلة عدم القدرة عل���ى التعبري العلني الت���ي قد ت�صاحب
الطفل طوال مراحل تع ّلمه.
ب -الأداء الكتابي :

�إن تع ّل���م الر�سم ه���و �أ�سا�س تع ّلم الكتاب���ة ،لأن �أ�شكال الر�س���وم ُتلهم الطفل تع ّلم
الكتاب���ة وتقلي���د �أ�شكال احلروف مثلما كان يق ّلد �أ�ش���كال الر�سوم  .لذلك يقرتح الكثري
من الدار�سني �أن تكون بداية تع ّلم الكتابة تابعة ملرحلة تع ّلم الر�سم ،حيث يقوم الطفل
بتمري���ر قلم الر�صا�ص عل���ى �شكل الر�سم ( ك�أن يكون ر�سم �ص���ورة �أرنب �أو فرا�شة)..
ثم يقوم بتلوينه ،بعد ذلك ي�شرع يف كتابة ا�سمه الذي يو�ضع بجانبه((( .ويرون �ضرورة
رب���ط ذهن الطفل عند كتابة احلروف بر�سوم �سبق ل���ه القيام بها ،فريبط مث ًال الألف
ب�صورة �أ�سد مر�سوم والباء بالبطة والتاء بالتفاحة((( على �شاكلة الأمنوذج الآتي :

http://www.ecolenumerique.tn

(((

 -قدّور حامد التومي " :تعليم الكتابة والر�سم والتلوين»،

- http://photo-design-variety.blogspot.com
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وهك���ذا ُيق ّرب �شكل احلرف من �شكل الر�س���م لي�سهل االنتقال من عالمَ الر�سم
اجلمي���ل واملح ّبب عن���د الأطفال �إىل ع���امل الكتابة التي ي�ست�صعب���ه الكثري منهم يف
البداي���ة لطابعه اجل ّدي البعيد عن اللهو واملرح يف العادة ،الذي يفرت�ض متاث ًال تا ّم ًا
ب�ي�ن احل���رف املقروء واحلرف الذي جت���ب كتابته ،وهو ما ال ُيفرت����ض وجوده ب�شكل
كام���ل يف الر�سم ال���ذي ي�صطبغ ب�صبغات ذاتي���ة ومل�سات عفوية من ع���امل الطفولة
الفطري.
تع ّل���م كتابة املفردات مرحلة ثانية من مراحل تع ّل���م الكتابة .ف�إذا �أتقن الطفل
كتاب���ة احلروف ي�سهل عليه الربط بينها يف كلمات .وهذه العملية مبنية على معرفته
ال�شفهي���ة ال�سابق���ة التي تي�س���ر جت�سيدها يف كلم���ات مكتوبة .والكلم���ات التي يتعلم
كتابته���ا ه���ي يف الغالب تلك الت���ي تع ّلم النطق به���ا �سابق ًا َ
وحفظه���ا .وهي مرتبطة
مبحيطه املادي واالجتماعي وبف�ضائه الرتبوي والتعليمي .ويتم ذلك من خالل النقل
من ال�سبورة �أو من كتاب مدر�سي ،مما مي ّكن الطفل من تو�سيع مداركه وجتعله �أكرث
انفتاح ًا على اال�ستئنا�س باملفردات املختلفة واملتنوعة.
�أم���ا امله���ارات التي يكت�سبه���ا الطفل يف الرو�ضة يف ه���ذه املرحلة الكتابية
ح�صله يف
تبت���دئ يف العادة م���ا بعد �سن الرابعة ،والتي تربز من ّوه اللغ���وي ونتائج ما ّ
املرحلتني ؛ ال�شفهية والكتابية من تعليمه فتتمثل فيما ي�أتي :
•"ي�ستطي���ع ا�ستخدام كثري من الأفعال وال�صفات والظروف وحروف اجلر
و�أدوات العطف وال�ضمائر.
•ي�ستطيع �أن مييز بني �صيغ املفرد واجلمع.
•يعرف �أ�سماء الإ�شارة (هذا – هذه).
•ي�ستطي���ع ا�ستخدام �ضمري املتكلم (�أن���ا – نحن) ،و�ضمري املخاطب (�أنت
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– �أنتم) ،و�ضمري الغائب (هو – هي – هم ).
•ي�ستطيع ا�ستخدام �أدوات اال�ستفهام (متى – كيف – هل – كم – �أين – ملاذا ).
•ي�ستطيع الربط بني جملتني.
•ي�سمي كثري ًا من الأ�شياء والكائنات من خالل ال�صور.
•ي�سم���ي كث�ي�ر ًا م���ن الأدوات والأجهزة ،الت���ي ي�ستخدمه���ا �أو ي�شاهدها يف
املنزل ،ويف ال�شارع ويف الرو�ضة.
•يعرف �أ�سماء الألوان ال�شائعة....
•ي�ستطيع �أن يعيد تكرار ثالثة �أرقام بعد �سماعها.
• ي�ستطيع حفظ �أغنية �أطفال �أو ن�شيد...
(((
•ي�ستطيع �أن يقر�أ ويكتب كثري ًا من احلروف الهجائية".
ويف �سنته الأخرية يف الرو�ضة ي�ستطيع الطفل �أن ي�صل �إىل مرحلة ت� ّؤهله لولوج
املدر�س���ة االبتدائية،بفع���ل من ّوه اللغ���وي ومن ّوه العقل���ي املرتبطني بظروف���ه النف�سية
واالجتماعي���ة ،مما ّ
يدل عل���ى �أن العملية التعليمية والرتبوية عموم��� ًا ال ُت�ؤتي ثمارها
م���ا مل تت�ضافر جمموعة من العوام���ل امل�ساعدة على ذلك ،و�أهمها الأ�سرة ال�صغرية
الت���ي ينتمي �إليها الطفل ،وهل يلقى من املحيطني ب���ه ت�شجيع ًا مي ّكنه من اال�ستمرار
يف التع ّل���م والتح�صيل والتل ّق���ي �أم يلقى منهم غري ذلك وهو ما قد ينعك�س �سلب ًا على
نف�سيت���ه ويظهر �أثره يف م�ستواه التعليمي .يتحدث د.عبد الفتاح حممد العي�سوي عن
هذه املرحلة الأخرية للطفل يف الرو�ضة ويقول :
"ويف نهاي���ة ه���ذه املرحلة تك���ون جمل الطف���ل وتراكيب كالمه �شبيه���ة بالكبار
تقريب��� ًا ،و�إن كان ال ي���زال يخطئ يف القواعد؛ ذلك لأن الق���درة على ا�ستخدام اللغة
حتتاج �إىل منو املعاين والرتاكيب النحوية ...ويعترب النمو اللغوي يف مرحلة الطفولة
املبك���رة ذا �أهمي���ة كبرية يف النم���و املعريف؛ لأن اكت�س���اب الطفل للمه���ارات اللغوية
((( " -النم ّو اللغوي عند طفل الرو�ضة " ،مرجع �سابق.
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ي�ساعد على اطراد منوه املعريف ،ويتوقف ذلك على ما يتاح له من فر�ص اال�ستطالع،
وممار�سة اخل�ب�رات احل�سية واحلركية املختلفة ،واالت�ص���ال بالأ�شياء والنا�س ،كما
تنم���و لغة الطف���ل على قدر ات�صاله باملحيطني به ،وتفاعل���ه و�إياهم ...،وما يتمتع به
عق���ل وحوا�س الطفل من كفاءة يف ت�أدية وظائفها ،زد على ذلك العوامل االجتماعية
(((
والعاطفية وما ي�سود البيت من جو الدفء ،واحلنان".

((( "النمو اللغوي عند الطفل وتطبيقاته الرتبوية " ،مرجع �سابق.
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استنتاج
ميك���ن �أن جنم���ل �أهم ا�ستنتاجات ه���ذا البحث وخا�صة م���ا يتع ّلق منها ب�صلب
مو�ضوعه ،وهو �أثر ريا�ض الأطفال يف تنمية لغة الطفل العربي ،فيما ي�أتي :
•�إنَّ تع ّل���م اللغ���ة ذو �أهمية بالغة يف تنمية لغة الطف���ل ذاتها ،وتنمية قدراته
عل���ى اكت�ساب جمموعة من املهارات الت���ي ت�سهم يف من ّوه النف�سي والعقلي
واالجتماعي وتكوين هويته الدينية والثقافية.
•�إن تنمي���ة لغة الطف���ل تقوم على تنمي���ة قدراته الذاتي���ة و�إك�سابه مهارات
خمتلفة.
•التنمية اللغوية التي ميكن �أن يفيد منها الطفل داخل الرو�ضة نوعان هما :
 تنمي���ة ملكت���ه اللغوية وقدرت���ه على االكت�س���اب اللغ���وي ( اال�ستعداد
الفطري لتع ّلم اللغة ).
 تنمية الأداء اللغوي ( ال�شفهي والكتابي ).
•�إن مراع���اة حاجات الطفل النف�سية ،ومنه���ا اللعب ،يع ّد مفتاح ًا لتلقّ ج ّيد
وتع ّلم مثمر ،والواجب ا�ستثمار هذه الرغبة الكبرية عند الأطفال لتعليمهم
اللغة العربية من خ�ل�ال الر�ؤية واال�ستعمال املتكررين للكثري من الكلمات
والعبارات.
وحوا�سه داخل رو�ضة الأطفال �ضرورة لتنمية قدراته
•�إنّ تنمية وعي الطفل
ّ
الذاتية على التع ّلم واكت�ساب اللغة.
•�إن املرحل���ة ال�شفهي���ة يف التع ّلم وهي املرحل���ة الأوىل القائمة على احلفظ
حا�سة ال�سمع.
ُتر ّكز بالأ�سا�س على ّ
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•�إن املرحل���ة الكتابية ُتر ّكز يف البداي���ة على حا�سة الب�صر من خالل عملية
نقل املكتوب ،وعلى حا�سة الب�صر وال�سمع فيما بعد من خالل عملية حتويل
امل�سموع �إىل مكتوب.
•�أ ّول عملي���ة يتل ّقى بها الطفل اللغة داخ���ل �أ�سرته ويف الرو�ضة هي التقليد،
�إال �أن التقليد يف الرو�ضة مق�ّن نّ بالتلقني والتعليم والتكرار واحلفظ ،وفق
برنامج ُم َع ّد م�سبق ًا.
•�إن تنمي���ة امل�ست���وى ال�صوتي يف اللغ���ة هو الأ�سا�س الذي تق���وم عليه تنمية
اللغة كلها.
•التنمية التي تنه�ض بها ريا�ض الأطفال تتمثل يف تقوية لغة الطفل ال�شفهية
التي ت�ؤه ّله لتع ّلم اللغ���ة املكتوبة ؛ فاللغة ال�شفهية وتع ّلمها مرحلة �ضرورية
لتع ّلم اللغة املكتوبة.
•تع ّل ُم الطفل يف ريا�ض الأطفال و�سيلة من و�سائل تنمية لغته عرب مرحلتني
مهمتني هما :
  ت�صحيح نطقه وتلفظه بلغته ،والت�صحيح والتقومي مظهر من مظاهر
التنمية التعبريية.
  تعليمه طريقة كتابتها ،ويف ذلك تنمية معرفية بلغته ،وكيفية جت�سيد
منطوقها يف مكتوب ،وتنمية لأدائه اللغوي.
•�إن تع ّل���م الر�سم هو �أ�سا�س تع ّلم الكتاب���ة ،لأن �أ�شكال الر�سوم ُتلهم الطفل
تع ّلم الكتابة وتقليد �أ�شكال احلروف مثلما يق ّلد �أ�شكال الر�سوم.
•من �أهداف تع ّلم الطفل اللغة يف مراحل طفولته الأوىل :
 متكني الطفل من التعبري عن حاجاته.
 التوا�صل مع حميطه الطفويل والأُ َ�سري.
 �إعداد الطفل للقراءة والكتابة.
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•التع ّل���م اجلماعي والقراءة اجلماعي���ة ع ّدة م��� ّرات يف الأ�سبوع ي�ساعدان
الأطف���ال على جتاوز ما يعانونه من خجل �أو خوف �أو تر ّدد ،وهما عامالن
نف�سي���ان م�ساعدان على جتاوز بع����ض مع ّوقات التع ّلم.وه���ذا اليعني عدم
العناية الفردية بكل طفل.
•�إن التقويـ���م بعد التعليـم و�سيـلة ناجعة ملعرفة درجة حت�صيـل الطفل داخل
الرو�ضة واملدر�سة عموم ًا.
•من��� ّو قدرات الطفل العقلية مرهون بنم ّو قدرات���ه اللغوية ،وانتقاله املتد ِّرج
يف التع ّل���م اللغوي من املح�سو�س وامل���د َرك ما ّد ّي ًا �إىل املج ّرد واملد َرك عقل ّي ًا
؛ فالنم ّو اللغوي مرحلة من مراحل النم ّو العقلي عند الطفل ،الذي يتحقق
به النم ّو املعريف والنم ّو التوا�صلي االجتماعي والنم ّو النف�سي.
•�إن �أثر ريا�ض الأطفال �أثر ت�أ�سي�سي يف تنمية لغة الطفل املكتوبة باخل�صو�ص
تقوميي لدور الأ�سرة يف تنمية لغة الطفل ال�شفهية.
ت�صحيحي
و�أثر
ّ
ّ
•�إن العملي���ة التعليمي���ة والرتبوي���ة عموم��� ًا ال ُت�ؤت���ي ثمارها م���ا مل تت�ضافر
جمموعة من العوامل امل�ساعدة على ذلك و�أهمها الأ�سرة ال�صغرية التي
ينتمي �إليها الطفل ،التي عليها متابعة مراحل تط ّوره با�ستمرار.
وال�صالة وال�سالم على ر�سول اهلل و�آله و�صحبه.
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مراجع البحث
•القر�آن الكريــم.
•احلديث النبوي ال�شريف.
 -ال ُكتب :

1 .1اب���ن ج ّن���ي  :اخل�صائ�ص،حتقيق  :حممد عل���ي النجار ،املكتب���ة العلمية،
اجلزء الأول ،د.ت.
2 .2عبد الرحمن بن خلدون  :املقدمة ،حتقيق  :عبد ال�سالم ال�ش ّدادي ،اجلزء
الثال���ث ،الطبعة الأوىل ،خزانة ابن خلدون بي���ت الفنون والعلوم والآداب،
الدار البي�ضاء2005 ،م.
3 .3حمم���د علي ال�صاب���وين � :صفوة التفا�سري ،اجل���زء الأول ،دار ال�صابوين،
القاهرة ،الطبعة العا�شرة1997 ،م.

 -الدور ّيات واملجالت :

�1 .1إن�صاف كامل من�صور � :أثر الع�صف الذهني يف النمو اللغوي لطفل الرو�ضة،
جملة البحوث الرتبوية والنف�سية ،جامعة بغداد،العدد 2011 ،31م.
�2 .2سوزان���ا ميل���ر � :سيكولوجية اللع���ب ،ترجمة  :ح�سن عي�س���ى� ،سل�سلة عامل
املعرف���ة ،املجل�س الوطن���ي للثقافة والفن���ون والآداب – الكوي���ت ،العدد :
،120دي�سمرب1987م .
3 .3الطاه���رة �أحمد ال�سباعي الطح���ان  :اال�ستماع والتحدث يف �سنوات العمر
املبك���ر ،جمل���ة خطوة،الع���دد ،20 :املجل����س العرب���ي للطفول���ة والتنمية،
القاهرة2003 ،م.
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4 .4ليلى كرم الدين  :التعليم وطفل ما قبل املدر�سة ،جملة خطوة ،العدد ،14:
املجل�س العربي للطفولة والتنمية ،القاهرة2001 ،م.
 5 .ليل���ى كرم الدي���ن  :لغة �أبنائنا  :من ّوه���ا ال�سليم وتنميته���ا ،جملة خطوة،
العدد  ،20 :املجل�س العربي للطفولة والتنمية ،القاهرة2003 ،م.
 6 .وال�ت�رج�.أوجن  :ال�شفاهي���ة والكتابي���ة ،ترجم���ة  :ح�س���ن الب ّنا ع���ز الدين،
ع���امل املعرفة ،املجل�س الوطني للثقافة والفن���ون والآداب – الكويت ،عدد
�،182:شعبان 1414هـ  -فرباير� /شباط 1994م.
 -الدرا�سات الإلكرتونية العربية :

� 1 .1ألب���وم �ص���ور لر�سم �أ�ش���كال حروف هجاء اللغ���ة العربية م���ع الأمثلة لكل
حرف.
http://photo-design-variety.blogspot.com

2 .2رو�ضة الأطفال :

http//:ar.wikipedia.org

3 .3عبد الفتاح حممد العي�سوي  :النمو اللغوي عند الطفل وتطبيقاته الرتبوية

http://www.magha.net

 -4 .ق ّدور حامد التومي  :تعليم الكتابة والر�سم والتلوين،

http://www.ecolenumerique.tn

5 .5جمموعة من امل�ؤلفني  :ا�سرتاتيجية تنمية لغة الطفل العربي،

http://wfclas.org/ar/Files

6 .6حممد عو�ض الرتتوري  " :النم ّو اللغوي عند طفل الرو�ضة "

،http//:uqu.edu.sa
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 -7 .هال���ة �إبراهي���م اجلرواين وان�ش���راح �إبراهيم امل�ش���ريف � :إعداد الطفل
ملرحلة الرو�ضة.
http//:uqu.edu.sa

 -الدرا�سات الإلكرتونية الأجنبية :

11. - Apprentissage de la langue,http://eduscol.education.fr

(2 .موقع فرن�سي )
 -3 .اللعب مفيد يف تع ّلم اللغة (.موقع �إجنليزي )
44. http//:ar.english-attack.com/practice-games-help
55. Jardin d’enfants, http://www.jardin-enfants.ro

 (6 .موقع روماين )
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ق�ص�ص الأطفال
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الدكتور� :أحمد عبد الرزاق اخلاين
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المقدمة
احلمد هلل الذي وهبنا الرياحني ،روائح اجلنان .وال�صالة وال�سالم على �سيدنا
حممد ر�سول اهلل ،وعلى �آله و�صحبه و�سلم� ،أما بعد:
ف����إن الق�ص���ة هي الوعاء الأن�سب ،لل�شكل الذي ي�صاغ فيه �أدب الأطفال ،وهو
الأكرث فعالية يف �إثراء لغة الطفل ،من بني �أ�ساليب البيان الأخرى.
( يق���وم �أدب الأطف���ال بدور ه���ام ،يف �إثراء لغة الأطفال ،كم���ا �أن تقدم الفكر
ورقي���ه وازدهاره ،مرتبط �أ�شد االرتباط بالنمو اللغوي ،وتقوم الق�ص�ص وغريها من
أ�ل���وان الإنت���اج الأدبي ،بدعم القي���م وال�صفات الالزمة لعملي���ات التفكري االبتكاري
والإبداع���ي ،مث���ل دق���ة املالحظ���ة ،واملثاب���رة ،والتفك�ي�ر اجل���اد امل�ستم���ر ،وتنمي���ة
اخلي���ال .((()..والق�ص���ة �أكرث الأل���وان الأدبية ت�أث�ي�ر ًا يف �إثراء لغ���ة الطفل ،مبا لها
م���ن عن�صر الت�شويق� ،إىل جان���ب اخليال املحلق ،حيث يتابعه الطفل ب�شغف عجيب.
يق���ول الدكتور علي احلديدي ( والق�صة �أك�ث�ر الأجنا�س الأدبية انت�شار ًا و�شيوع ًا بني
الأطف���ال ،و�أ�شدها جاذبية له���م ،وال ميكن ت�صور طفل دون �أن نتخيله مع لعبة يلعب
به���ا ،وحكاية ي�ستمع �إليها� ،أو ق�صة يقر�ؤها يف كتاب� ،أو ي�شاهد �أحداثها يف الإذاعة
املرئية ،يعي�ش �أحداثها ،وينفعل بها فرح ًا �أو حزن ًا ،غ�ضب ًا �أو ر�ض ًا ؛ �أمن ًا �أو خوف ًا)(((.
يقول الدكتور �أحمد علي عطية زلط ( وبني يدي القراء �صفحة الإهداء التي
ت�ص���درت طباعة �أول ق�صة عربية ن�شرت للأطفال يف الع�صر احلديث والتي تقول :
ولدي م�صطفى :
((( �أحمد جنيب�.أدب الأطفال .ن�شر دار الفكر العربي .ط� .2ص .296
((( د .علي احلديدي .يف �أدب الأطفال .ن�شر مكتبة الأجنلو امل�صرية .ط7ـ 1996م �ص .176
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ق���ر�أت عليك ه���ذه الق�صة ،و�أنت ت�ستقبل العام ال�ساب���ع من عمرك ،ف�أعجبتك
ورح���ت تق�صها عل���ى �أقرانك ال�صغ���ار ،لي�شارك���وك يف الإعجاب به���ا ،ف�أعدت �إىل
ذاكرتي عهد الطفولة املحبوب �أيام كنت �أ�صغي �إىل �أمثال هذه الق�صة ب�شوق و�شغف
�شديدي���ن ،وذكرت ـ �إىل هذا ـ حاجة الأطفال �إىل كت���ب �سهلة حتبب �إليهم القراءة،
وتدفعه���م �إىل اال�ستزادة منها ،فن�شرت له���م هذه الق�صة املمتعة ،ليقر�أها كبارهم،
ويق�صه���ا الآباء على �صغارهم�.إليك �إذن �إليك و�إىل �أترابك �أهدي هذه الق�صة ،وما
يتلوها من ق�ص�ص )((((.نقلتها كما وردت).
وتب���د�أ الق�صة مع �أغاين املهد ،حينما تن�شد الأم لطفلها �أنا�شيد عذبة ب�صوتها
الرخي���م لينام ،وه���ذه الأنا�شيد غالب ًا ما تك���ون ب�أ�سلوب ق�ص�ص���ي ب�سيط .ومع منو
الطف���ل يتع���رف �إىل �أنواع م���ن الق�ص�ص ،بع�ضها جمرد �صور ،حيث تق���ر أ� له �أمه �أو
معلمته ر�سمات الق�صة من بدايتها وي�سري الطفل معها حتى نهايتها ،ثم يبد أ� الطفل
بتعل���م ن���وع جديد من �أن���واع الق�صة ،فيجد الر�سم���ة وقد �صاحبته���ا بع�ض الكلمات
القليل���ة املعربة عن �سري الق�ص���ة وتطور احلدث فيها ،ومع من���و الق�صة وارتقائها،
يتعل���م الطفل اللغة ،فيم���ا يتعلمه من �أنواع العلوم الأخرى ،لكن �أ�سلوب الق�صة يبقى
ه���و الأقوى ت�أثري ًا من ب�ي�ن معطيات املعارف الأخرى ،على من���و لغة الطفل وثرائها،
يتعلم منه���ا املهارات ال�شفهية ،واملهارات الكتابية ،مب���ا متده من مفردات وعبارات
منتقاة ،ت�سه���ل عليه العملية التعليمية ،فت�شكل الأ�سا�س الذي يبنى عليه �صرح العلم
والتعلم مع منو الطفل ،فيكون �أقدر من �أقرانه الذين مل يتلقوا هذا التدريب واملران،
يف ق���راءة الق�ص���ة ؛ �سواء �أكان ه���و القارئ بنف�سه� ،أم من يقر أ� ل���ه ،وال ي�ستغرب �أن
تك���ون الق�صة يف مراحل عمر الطفل الأولية ،هي الب���ذرة الأوىل للإبداع الكامن يف
نف�س���ه ،ومن هنا نعرف �أراء املبدعني العامليني� ،إنهم تلقوا يف �أثناء قراءتهم املبكرة
�سر النبوغ ،وي�أتي على ر�أ�س ما ميدهم بهذا الإبداع ،فن الق�صة.
((( د� .أحم���د عل���ي عطية زلط .مدخل �إىل �أدب الطفول���ة .ن�شر جامعة الإمام حممد بن �سعود
الإ�سالمية.الريا�ض .رقم الطبعة ( ال يوجد) �سنة 1421هـ 2000م �ص .149
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تمهيد
مراحل الطفولة :

الطفولة تعني (من الوالدة حتى �سن  18ح�سب ر�أي �أحمد جنيب .ومراحلها:
املهد :من الوالدة حتى الفطام.
الطفولة املبكرة الدنيا  :وهي مرحلة ما بعد الفطام� ،إىل �سن الكتابة�،أي حوايل
ال�صف الثالث االبتدائي.
الطفولة املبكرة العليا  :وهي من ال�صف الرابع �إىل ال�ساد�س االبتدائي.
الطفولة املتو�سطة  :وهي من ال�صف الأول املتو�سط �إىل نهاية املرحلة الإعدادية.
الطفولة العليا :وهي �صفوف املرحلة الثانوية حتى �سن .18
وفيها غر�س املفاهيم واملبادئ والثقافات الأ�سا�سية )(((.
و(مل يتف���ق علم���اء النف�س عل���ى تق�سيمات موحدة ملراحل من���و الطفل ،كما مل
(((
يتفقوا على بدايات هذه املراحل ونهاياتها)
( ولك���ن علماء الرتبية اهتدوا �إىل �أنه ابتداء م���ن ال�سنة الثانية،يدخل الطفل
الط���ور الواقعي املحدود بالبيئ���ة ،وي�ستمر فيه حتى اخلام�سة تقريب��� ًا )(((.واملرحلة
املتو�سط���ة ي�سميها �أحمد جني���ب ( مرحلة اخليال احلر ومتتد م���ن �سن 6ـ� 8سنوات
تقريب��� ًا .ومرحل���ة الطفولة املت�أخرة مرحلة املغامرة والبطول���ة ،ومتتد من �سن 9ـ12
�سن���ة تقريب ًا ،ومرحلة اليقظة اجلن�سية ،ومتتد م���ا بني �سن  12ـ � 18سنة تقريب ًا (((.
ويف ه���ذه املراحل ،يتعل���م الطفل اللغة تدريجي��� ًا ،وهذا ما يدفعن���ا �إىل التعرف �إىل
مراحل النمو اللغوي لدى الأطفال.
((( د� .أحمد اخلاين� .أدب الأطفال.ن�شر امل�ؤلف .الريا�ض .ط1431 1ـ هـ 2010م �ص .13
((( �أحمد جنيب �ص.38
((( د .علي احلديدي �ص.116
(((	�أحمد جنيب �ص 40
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المبحث األول

مرحلة ما قبل تعلم الطفل القراءة والكتابة
�أ ـ مرحلة املهد :

كان للمه���د دوره يف تربي���ة الطفل املهدي���ة �أو ال�سريرية  ،وقد �صنعت قائمتاه
ب�شكل منحن ،لتي�سري احلركة الهتزازه �إىل الأمام واخللف ،حيث يرتاح الطفل بتلك
احلركة اللطيف���ة ،وعادة ما ت�صاحب هذه االهتزازات� ،أغاين املهد .من هنا جاءت
�أهمي���ة �أغاين املهد ،وغالب ًا ما تكون ب�أ�سلوب ق�ص�صي ب�سيط،وهذه الأغاين املهدية،
ميك���ن �أن تكون اخلمرية الأوىل للغة لدى الأطفال وفيه���ا (اللهجة احللوة والر�شاقة
واالنتظ���ام) ((( والنم���اذج من هذه الق�ص����ص ،حمكية باللهج���ة املحلية ،لذلك مل
تدون ،و�إمنا تتناقلها الأجيال �شفاه ًا.
ب ـ مرحلة ما بعد املهد حتى بداية الق�صة امل�صورة :

�أما ما جاء مدون ًا ،فهو يف ال�سنة الثانية وما بعدها ،وقد حفظ تراثنا مناذج
م���ن هذه الن�صو�ص ،حيث كانت الأم ترق�ص ولده���ا وتن�شد له كقول هند بنت عتبة
زوج �أبي �سفيان ترق�ص ابنها معاوية وهو �صغري يف املهد:
ني معرق كر ُمي حمبب يف �أهله حليم((( .
�إن ُب َّ
�إىل �آخر هذا الن�شيد الذي جاء ب�أ�سلوب ق�ص�صي.
((( د�.أحم���د عل���ي كنع���ان .الطفولة يف ال�شع���ر العربي والعامل���ي .ن�شر .دار الفك���ر دم�شق .ط
املطبعة العلمية دم�شق .ط1416 1هـ  1995م �ص5
((( د� .أحمد علي كنعان �ص11
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�أنواع الق�صة :
�أو ًال  :الق�صة امل�صورة  :فيما قبل تعلم القراءة والكتابة.
�أ ـ الق�صة املعتمدة على الر�سمة وال�صوت :

وهذه ق�صة لأطفال احللقة الأوىل من الطفولة املبكرة وهي ق�ص�ص على �شكل
كت���اب مربع ،طول �ضلع���ه حوايل � 15س���م� ،أو�سطه مثقوب ،ركب في���ه جهاز ي�صدر
�صوت ًا ،تبني الر�سمة على �صفحته ا�سم احليوان �أو الطائر �صاحب هذا ال�صوت.
ق�ص��ة القط��ة  :ورق الق�ص���ة من الورق املق���وى� ،سماكتها ح���وايل  2مم،عليها
ر�سم���ة قطة ،ف�إذا �ضغ���ط الطفل �أو املعلم���ة �أو �أمه على اجلهاز�،أ�ص���در �صوت ًا ي�شبه
�صوت الهرة ،فالطفل يرى على ال�صفحة الأوىل �صورة هرة.
يف ال�صفح��ة الثاني��ة :القط���ة تبحث عن الطعام .ي�ضغ���ط الزر في�صدر �صوت
مواء الهرة.
تفتح �صفحة جديدة  :القطة ت�أكل .ي�ضغط الزر في�صدر �صوت ًا(((.
كتاب �آخر  :البلبل.البلبل يغني....
ت�أثري هذه الق�صة على لغة الطفل :

ال �ش���ك �أن الطفل يكون ق���د ر�أى الهرة ،و�سمع �صوتها .فلم���ا يراها على الورق
وي�سمع �صوتها ،يقوم عقله الباطن با�ستح�ضار �صورتها يف الواقع ،وي�سرتجع �صوتها
يف الذاك���رة عن طري���ق التداعي ،ورمبا تذك���ر كيف ع�ضت ي���ده �أو خم�شتها ،وكيف
كان يداعبه���ا وتداعب���ه ،هذه الأحا�سي�س ،عادة ما تك���ون م�صحوبة بلغة ذهنية ،لغة
طفلي���ة داخلية ،فالطفل يف مداعبته الهرة ،يع�ض عليها وك�أنه يقول لها � :أنا الأقوى.
�إن ه���ذه الطريقة يف ه���ذا الكتاب هي خم�ي�رة الكالم الناطق.وه���ي تهي�ؤات للنطق
باحل���رف املفه���وم ،بع���د �أن كان جمرد غمغم���ات ال مدلول لها يف ع���امل لغة الكبار.
((( ق�ص�ص للأطفال .طبع يف ال�صني (فقط)
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ولذلك انت�ش���رت �أنواع هذه الق�صة ،مع تعدد احليوانات والطيور التي تكون من بيئة
الطف���ل ،مم���ا ي�شاهده �أو ي�سمعه ،فلي�س م���ن املعقول �أن نق���دم �إىل الطفل حيوان ًا �أو
طائ���ر ًا جمه���و ًال لدي���ه ،فحينئذ رمبا تفقد الق�ص���ة هدفها �أو غايته���ا ،بل رمبا تكون
�ض���ارة �أحيان ًا لأنها توقع الطفل يف ع���امل غريب جمهول ،ال ي�ستطيع ذهنه �أن يت�أقلم
معه� ،أو ي�ستجيب لإيحاءاته.ولهذا يكرث الطلب على �صورة الطائر وهو يف لغة الطفل
( الكوك���و) وعلى الهرة ،وه���ي يف لغة الطفل ( النو).وبهات�ي�ن الق�صتني و�أمثالهما،
ي�ستطيع �أن يتعلم وي�ستفيد من الق�صة الفائدة املرجوة
ب ـ الق�صة التي فيها �صورة ،ولي�س فيها �صوت:

وه���ذه الق�ص���ة نوع �أرقى م���ن ال�سابق ،مو�ضوع���ة لأطفال ما قب���ل �سن القراءة
والكتابة .يقول فهد في�صل احلجي  (:يف الكتاب امل�صور حكاية الق�صة ،تعتمد على
ال�صورة ب�شكل رئي�سي ،وقد يتم ا�ستخدام بع�ض الكلمات للتو�ضيح فقط ،ولكن الدور
الرئي�س���ي هو لل�صورة ،ومميزات الكتاب امل�ص���ور ؛ �أنه موجه للطفل الذي مل يتعلم
الق���راءة بعد،حيث يقر�أ الكتاب مب�شاهدة ال�ص���ورة ،وي�ساعده يف ذلك �أحد الكبار،
�أي �أن الطف���ل ي�شاه���د هذه ال�ص���ورة وي�سمع احلكاية من �أحد والدي���ه )((( (الن�ص
منقول ).
ق�ص��ة  :تعل���م م���ع �سام���ي(((  :تق���ر أ� الأم لطفله���ا ،يف ق�ص���ة تتك���ون م���ن ت�سع
�صفح���ات،كل �صفح���ة فيها �ص���ورة :يف ال�صفح���ة الأوىل� ،صورة �سام���ي ي�صحو من
الن���وم ويرتب �سريره ،ومعها العبارة املع�ب�رة عنها ( �سامي ي�صحو من النوم ويرتب
�سري���ره) ويف ال�صفح���ة الثانية� ،صورة �سامي يغ�سل وجه���ه وين�شفه باملنديل ،ومعها
العب���ارة املعربة عنها ( �سامي ي�صحو يغ�سل وجهه وين�شفه باملنديل ) ويف ال�صفحة
الثالث���ة �صورة �سامي يخلع ثياب النوم ويلب�س ثياب املدر�سة ،والعبارة ( �سامي يخلع
((( د� .أحمد اخلاين �ص 38
((( مرجع �سابق � ،ص39
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ثي���اب النوم ويلب�س ثياب املدر�سة ) ويف ال�صفحة الرابعة �صورة �سامي ي�سرح �شعرة
بامل�ش���ط ،وعب���ارة ( �سامي ي�س���رح �شعره بامل�ش���ط ) ويف ال�صفح���ة اخلام�سة �صورة
�سام���ي يتن���اول طعام الفطور وعبارة ( �سامي يتناول طع���ام الفطور ) ويف ال�صفحة
ال�ساد�س���ة �صورة �سام���ي يف ِّر�ش �أ�سنانه بالفر�شاة واملعج���ون وعبارة ( �سامي يفر�ش
�أ�سنان���ه بالفر�شاة واملعج���ون) ويف ال�سابعة �صورة �سامي يذه���ب �إىل املدر�سة فرح ًا
وعب���ارة ( �سامي يذهب �إىل املدر�سة فرح ًا ) ويف الثامنة �صورة �سامي يتعلم الر�سم
وعب���ارة ( �سامي يتعلم الر�سم ) ويف التا�سعة �صورة �سامي يطعم الع�صافري وعبارة
( �سامي يطعم الع�صافري ).
ت�أثري هذا النوع من الق�ص�ص على لغة الطفل :

الطف���ل يف ه���ذه املرحلة ،يكون قد جت���اوز مبادئ الألفاظ مث���ل :بابا ،ماما...
ويك���ون متهيئ ًا لتعلم �ألف���اظ جديدة ،فحينما يرى الطفل الذي يب���د أ� التعلم� ،سرير ًا
وعلي���ه طفل ق���د �صحا من النوم،ف����إن ذهنه يق���وم بعملية ا�ستح�ض���ار ،يت�صور بها
ذل���ك امل�شهد ،ومل���ا ت�شرح له �أمه ما ي���راه من ذلك امل�شهد ،فرمب���ا ت�ضيف �إىل كلمة
(ال�سري���ر) لفظ���ة �أخرى هي  :اللون ،ك�أن تقول مث ًال  :رف���ع �سامي الغطاء الأبي�ض،
تخت���ار الأم لفظة �سهلة على نط���ق الطفل ،ورمبا تردد ا�سمه (�سا ..مي ) .وال تختار
ا�سم��� ًا مركب ًا من كلمتني� ،أو ا�سم��� ًا ي�صعب نطقه على الطفل يف هذه املرحلة .اال�سم
ال�سهل ي�سهل عملية التمثل ،متثل امل�شهد ونطق اال�سم ،و�إذا ذكر اللون ،فرمبا التفت
الطف���ل �إىل ل���ون مماثل ،كالأبي����ض �أو الأحم���ر �أو الأ�صفر ،وربط ب�ي�ن هذا وبني ما
ي�سمع���ه يف الق�ص���ة� ،أو تقول له �أم���ه  :ك�شف (�سا ..مي) الغط���اء الأبي�ض مثل هذا،
فيتب�س���م الطفل لأنه ظف���ر بالربط بني هذا وذاك ،ويك���ون الطفل قد �سار خطوة يف
متث���ل املواقف والرب���ط بينها وب�ي�ن الواقع ،وهذا بداي���ة الغنى اللفظ���ي ،وتقوم �أمه
بتعزي���ز اللغة ل���دى الطفل ،يف �أثناء �شرح الق�صة �(:سام���ي يغ�سل وجهه) ،هنا يبد�أ
عق���ل الطف���ل باملحاكاة ،وهذه اخلط���وة �أوىل مراحل التعلم اللغ���وي� ،أ�سا�سه الربط
الذهن���ي بني طفل الق�ص���ة ،والطفل املتعلم ،فما دام �أن طف���ل الق�صة ،يغ�سل وجهه
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بنف�س���ه� ،إذ ًا فمن املمكن� ،أو املحتمل� ،أن الطفل القارئ ،ميكن �أن يقوم بدور الطفل
ال���ذي يغ�س���ل وجهه بنف�سه ،وهنا ي�صبح طفل الق�ص���ة ( النموذج) �أو القدوة للطفل
املتعلم.فيق���وم يف ذهنه عن طريق التداعي والتقلي���د ،ورمبا اال�ستعالء� ،أنه ي�ستعلي
بقدرت���ه اجلديدة ،بتفوقه على و�ضع���ه ال�سابق قبل التعلم ،ويقف���ز �إىل مرحلة متثل
املوق���ف وتطبيق���ه ،ب�أن يغ�سل وجه���ه تلقائي ًا فيما بعد هذه الق�ص���ة ،حيث يبقى هذا
امل�شهد منطبع ًا يف ذهنه ال�صغري الطري� ،إىل حني تنفيذه يف الواقع .فاللغة والربط
الذهن���ي بينها وب�ي�ن مدلوالتها ،قد حفزتا هذا الطف���ل �إىل م�ستوى �أرقى يف التعبري
والتفك�ي�ر ،ورمبا يقول لأم���ه ب�أ�سلوبه اخلا�ص � :إنني غ�سلت وجه���ي �أو يقوم بتغ�سيل
وجه���ه ،وي�أتي �إىل �أمه لرييها كيف �أن بطل الق�صة التي �شاهدها ،لي�س ب�أف�ضل منه،
�أو �أنهما �سوا�سية يف املعرفة وتطبيقها .وحينما ي�س ِّرح طفل الق�صة �شعره ،يكون هذا
يحاكي ذلك الطفل الذي ر�آه يف الق�صة ،وهذا
امل�شه���د حافز ًا للطفل املتعلم على �أن
َ
م�شاهد� ،أن الطفل مي�سك بامل�شط وقوم بتم�شيط �شعره ،كما يفعل الكبار يف بيته.
ج ـ ق�ص�ص يحبذ االبتعاد عنها :

وهن���اك ق�ص����ص يحبذ االبتع���اد عنها لأنها و�ضعت م���ن قبل غري خمت�صني
يف لغ���ة الطفل و�إثرائها.ومن ه���ذا النوع ق�ص�ص �سل�سلة ( من �أحب؟) ق�صة � :أحب
�أب���ي((( � :صفح���ة كبرية ر�س���م فيها رجل،وكت���ب فيها باخلط الكب�ي�ر �:أبي يعمل من
�أجلن���ا.ويف ال�صفحة الثانية :يح�ضر لنا احتياجاتنا.يفرح بلقائنا.يقدم لنا الهدايا.
ي�ساعدن���ا يف درو�سنا.يعلمن���ا �آداب ديننا.يلع���ب معن���ا يف رحالتنا.ي�صل���ح بيننا �إذا
تخا�صمنا.يحبنا ويرعانا.اهلل احفظ �أبي.
�إن ه���ذا الن���وع من الق�ص�ص ،ال يح�س الطفل باحليوية واحلياة بهذا النظم
وال�سي���اق والإخ���راج� ،إمنا يح�س ك�أنها خرجت من م�ستودع���ات التخزين يف معلبات
فق���دت �صالحيتها ،وذلك لأن ه���ذا النوع من الق�ص�ص قد ر�صف���ت عباراتها ك�أنها
((( �صنع يف �سوريا (فقط)
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لوح���ات منف�ص���ل بع�ضها عن بع����ض ،كما ر�أين���ا يف ال�صفح���ة الأوىل والثانية ( �أبي
يعم���ل من �أجلن���ا .يح�ضر لن���ا احتياجاتنا ).ك�أن هات�ي�ن العبارتني ،لبنت���ان ر�صفتا
�إىل جن���ب بع�ضهم���ا ،وكل عب���ارة م�ستقلة ع���ن الأخرى ،ك�أنه���ا ال تعرفها ،وال تعرف
جن�سها وال مهمتها� ،أين الرابط بينهما ؟ �أين العاطف بينهما لت�شكال �أ�سلوب ًا تتعاون
في���ه الألف���اظ على بناء الفكرة التي �سيحملها الطف���ل ؟ال يوجد يف هذه الق�صة كلها
راب���ط واح���د بني عبارة و�أخرى� ،أو ب�ي�ن �صفحة و�أخرى ،ورمبا يوح���ي هذا الأ�سلوب
�إىل الطف���ل ال �شعوري ًا بالتفرد والوحدة ،وعدم العم���ل اجلماعي ،لأن الن�ص كفريق
علمي �أو �أدبي �أو ريا�ضي ،يعمل مع ًا لتحقيق هدف معني ،ف�إذا فقد الرابط ،فقد معه
العم���ل اجلماع���ي ،و�أ�صبحت كل عبارة م�ستقلة عن الأخ���رى ،ومن ثم �أ�صبح الطفل
انفرادي��� ًا يف حركت���ه داخل جمموعت���ه يف م�ستقبل الأي���ام .و�إذا جمعنا الن�ص جنده
جمموع���ة �أ�شالء ،و�أ�سلوب ه���ذه الق�ص�ص ،ال يعطي الطفل لغ���ة ،بله الرثاء املن�شود
من الق�صة ،وذلك لأنها ت�صف احلياة و�صف ًا واقعي ًا لي�س يف �أثر لعاطفة وال �إح�سا�س
وال وجدان ،ولي�س فيه تنويع يف الألفاظ والرتاكيب ،عدا عن كونه �أو�صا ًال متقطعة ال
راب���ط بينها .ولذلك يجب احلذر منها وحجبها لأنها مل ت�ؤد ر�سالة الق�صة للنا�شئة.
ف����أدب الأطف���ال يجب �أن يكت���ب له متخ�ص�ص���ون ،يعرفون الأ�سل���وب الذي ترثي يف
ق�ص�صهم لغة الطفل.
دـ ـ ق�ص�ص مرتجمة :

ق�ص���ة الدب ال�شره رودي(((  :رودي �شره يحب الطعام ويطلبه من الآخرين
دون خج���ل ،والي���وم يطلب م���ن الع�صف���ورة ثمر ًا..فرف�ضت الع�صف���ورة .وطلب من
ال�سنج���اب طعام��� ًا فرف����ض ،وطل���ب من النح���ل ع�س ًال فرف����ض النح���ل ،فالع�سل له
ول�صغاره.غ�ضب رودي ومد يده لي�أخذ الع�سل فهجمت النحالت على رودي فهرب.
((( ( ال يوجد ا�سم م�ؤلف) الدب ال�شره .ن�شر دار مكتبة املعارف .بريوت ط 2009 2م

70

ل �غ��ة ال �ط �ف��ل ال �ع��رب��ي (� )1أدب
الأطفال و�أثره يف تنمية لغة الطفل

�ست�ش���رح املعلم���ة للطفل معنى لفظ���ة ( رودي) � ،إنه الدب ال�ش���ره �أي :الدب
الذي يحب �أن ي�أكل كثري ًا.ومن غري املعقول �أن متر هذه اللفظة دون �أن يعرف الطفل
معناه���ا .وكذلك معن���ى ( ال�شره ) وهو ال���ذي يحب الطعام لفظت���ان مرتادفتان (
ال�شراه���ة حب الطعام) وهذا من ال�ث�راء اللغوي.و�ألفاظ هذه الق�صة م�ألوفة �سهلة
على الطفل ،يتعلمها ويتفاعل معها ،ويتمثلها ب�سهولة.
وم��ن ال�سل�سل��ة نف�سه��ا ق�ص��ة  :الهر �أبو جزمة  :كان اب���ن احلطاب حزين ًا لأن
والده مل يرتك له بعد موته �سوى هر .قال الهر " :ال تقلق يا �سيدي� ،أح�ضر يل جزمة
وكي�س ًا وحب ًال و�س�أ�ساعدك"� .أح�ضر ال�شاب للهر ما طلبه ،فلب�س اجلزمة وتوجه �إىل
جح���ر �أرنب .و�ض���ع بع�ض احلبوب يف الكي�س ،وتركه مفتوح��� ًا ،ثم متدد على الأر�ض
وتظاهر بالنوم .اق�ت�رب الأرنب لي�أكل احلبوب ،فلما دخل الكي�س �أ�سرع الهر و�أطبق
عليه .قدم اله ُّر الأرنب �إىل امللك على �أنه هدية من �سيده املركيز .ويف اليوم التايل،
التق���ط اله���ر دجاجة وقدمها �إىل املل���ك .فرح امللك و�أعجب باملركي���ز قبل �أن يراه.
تظاه���ر ابن احلطاب ب�أنه يغ���رق يف النهر يف �أثناء مرور عرب���ة امللك كما طلب منه
اله���ر �أن يفعل�.أنقذه �أتباع امللك وعرف �أن���ه املركيز� ،شعر امللك بال�سعادة حني قابل
املركيز ،ودعاه �إىل ق�صره� ،أعجبت الأمرية بال�شاب ،وقبل �أن يوافق امللك على زواج
الأم�ي�رة من املركي���ز� ،أراد �أن يت�أكد من ثرائه ،فطلب الهر من املزارعني �أن يزعموا
ب�أن هذه احلقول ملك للمركيز ،ثم توجه �إىل ق�صر كبري ي�سكنه �أحد الغيالن فجعله
يتح���ول �إىل ف�أر ،فانق�ض عليه و�أكله.ف�صار الق�صر للمركيز .حينئذ وافق امللك على
الزواج.
ت�أث�ير ه��ذه الق�ص��ة على لغة الطف��ل :يدخل الطفل يف ه���ذه الق�صة �إىل عامل
لغوي غريب عن بيئته ،وعن معطياتها ؛ فالهر يقول �صاحبه ( :ال تقلق).وهذه لفظة
رمب���ا يتعرث ل�س���ان الطفل فيها ،وهو يف مرحل���ة ت�شكيل لغته قب���ل اكتمالها .واللفظة
البديل���ة له���ا هي ( ال حت���زن) مث ًال .ولفظ���ة ( و�س�أ�ساع���دك) وميكن حذف حرف

71

ال�سني الأول الذي جعلته الق�صة لال�ستقبال وتكون اللفظة ( �أنا �أ�ساعدك).ولفظة (
وتظاهر) رمبا ي�صعب نطقها على طفل هذه املرحلة ،وهي املرحلة املبكرة ،والبدائل
لها كثرية ك�أن يقول( ثم ابتعد عن الكي�س )..
وذل���ك �إ�ضاف���ة �إىل �أن بع����ض هذه الألفاظ يف ه���ذه الق�صة ،تلب����س ثوب ًا غريب ًا
ع���ن الألفاظ العربية� ،إن الطفل يلفظ (مركيز ) وال بد �أن ي�س�أل عن معناها .ورمبا
ا�ستهج���ن الطفل حتول الغول ،الذي هو رمز اخلوف يف اللغة العربية� ،إىل ف�أر ي�أكله
ه���ر .ه���ذا الت�صور ،رمبا ال ين�سج���م معه طفل هذه املرحلة� .أو رمب���ا �س�أل عن معنى
لفظ���ة ( يزعموا) وهنا امل�صيب���ة حينما يدرك الطفل �أن هذه الق�صة تعلمه �ألفاظها
الكذب.
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المبحث الثاني

الق�صة يف مرحلة تعلم القراءة والكتابة
ويف ه���ذا النوع من الق�ص�ص ،يكون الطفل قد تعل���م مبادئ القراءة والكتابة،
وي�ستطي���ع �أن يق���ر�أ بنف�سه .وميكن �أن ت�ساعده �أمه .ويف هذا النوع ،يكون التكاف ؤ� بني
الكتابة والر�سمات املعربة يف بداية هذه املرحلة .مثال ذلك :
ق�ص���ة الثعلب والعن���ب(((  :يقر�أ الطفل بنف�سه� ،أو مب�ساعدة �أمه  :م�شى الثعلب
�صباح��� ًا ف���ر�أى ب�ستان ًا فيه عنب ،و�شاهد يف �أ�سفل اجل���دار حفرة �ضيقة فدخل منها
�إىل الب�ست���ان ،و�صار ي�أكل من العنب ،حتى انتفخت بطنه ،ومل ي�ستطع �أن يخرج من
الب�ستان،فانتظ���ر �إىل امل�س���اء ،حتى جاع فخرج من احلف���رة .مع هذه الق�صة ،تكون
ال�ص���ورة م�صاحبة كل م�شه���د ؛ وتكون الأم متابعة �أح���داث الق�صة وم�شاهدها ،ثم
تقول يف اخلامتة �ضاحكة  :دخل الثعلب الب�ستان جائع ًا ،وخرج منه جائع ًا.
ت�أثري هذه الق�صة على لغة الأطفال :

�سيتعل���م الطفل من املح���اكاة ،اللغة الأرقى من اللغة الطفلي���ة الأوىل� ،سيتعلم
لغة الأدب ب�شكله الهالمي.وتكرث املفردات اجلديدة يف لغته ،ويزداد قامو�سه اللغوي
ويتنوع،وي�ستطي���ع الطف���ل يف هذه املرحل���ة �أن يروي الق�صة �شفهي��� ًا ،لأن �آلية النطق
تك���ون قد ن�ضج���ت لديه ،واملفردات �سهلة غري احلروف اللثوي���ة ،ولكن مع التدريب،
ي�ستطي���ع الطفل �أن ينطق الثاء ب�شكل �سليم يف لفظة ( الثعلب) وهذا احلرف �أ�سهل
احل���روف اللثوية نطق��� ًا على الطفل ،من حرفيَ ( الظاء والذال )� .أما فكرة الق�صة،
((( د� .أحمد اخلاين �ص54
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فه���ي حمبب���ة �إىل نف�س الطفل ،في�ستطيع �أن يرويها وه���و يتفاعل معها تفاعل املحب
امل�ستزيد لأمثال هذه الق�ص�ص.
ونوع �آخر من الق�ص�ص ا�سمه  :ق�صة احلروف ،وهو من الق�ص�ص التعليمية،
لتدري���ب الطف���ل على �إتقان نطق احل���روف الهجائية ب�شكل متق���ن .من هذه الق�ص
ق�صة احلروف.
اجلمال مير ،جميل يت�أمل ،يتعجب
اجلمال ((( قطي���ع ِ
ق�ص��ة :جميل يف حظرية ِ
م���ن �ش���كل اجلمل.وقف جميل ينظ���ر �إىل اجلمل متعجب ًا و�أبوه يراق���ب نظراته .قال
جميل  :يا �أبي ما �أجمل اجلمل! وما �أعجب خلقه ! �شاهد جميل ولد الناقة ير�ضع من
�أمه فقال  :يا �أبي ،نحن ال ن�شرب احلليب الطبيعي .قال �أبو جميل :ميكننا �أن ن�شرتي
الآن م���ن حليب النوق طازج ًا .و�صلت ال�سيارة �إىل حظ�ي�رة اجلمال� ،سلم �أبو جميل
عل���ى �صاحب اجلمال ،وبينما كان جميل و�أبوه يتج���والن مع �صاحب اجلمال� ،شاهد
ً
جم�ل�ا عليه �آثار جرح قدمي فقال  :يا �أبي ما لهذا اجلمل ؟ و�أ�شار �إىل اجلرح
جمي���ل
على ج�سمه .التفت والد جميل �إىل �صاحب اجلمال و�س�أله عن �سبب اجلرح يف ج�سم
اجلم���ل ،فق���ال  :كان هذا اجلم���ل البطل يرعى مع اجلمال يف ال�ب�راري ،فجاء ذئب
جائ���ع و�أراد �أن يفرت�س هذا اجلمل ،رف�س اجلمل الذئب برجله فرماه على الأر�ض.
ث���م ق���ام الذئب وقفز على هذا جلم���ل ك�أنه ال�صاروخ و�ضربه بناب���ه فجرحه ،و�سال
ال���دم منه ،رف�سه اجلم���ل رف�سة طار الذئب منها يف الهواء ث���م نك�س على ر�أ�سه ،ثم
جل�س على ح�سمه فك�سر عظامه ومات .تعجب جميل و�أبوه من ق�صة هذا اجلمل،ثم
ا�شرتى احلليب الطازج وعاد �إىل البيت ،و�صار جميل يق�ص على �إخوته ق�صة اجلمل
البطل.

(((

د� .أحمد اخلاين (خمطوط)
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ت�أثري هذه الق�صة على لغة الأطفال :

ه���ذه الق�ص���ة كنز لغوي للح���رف الذي تتناول���ه� ،إنها تكثيف للم���ران على �آلية
نط���ق حرف معني ،فحينما يقر�أ الطفل ق�صة عن حرف من احلروف ،كهذه الق�صة
ونظائرها ،ف�إن �آلية النطق لديه ،تدخل يف حيز التدريب واملران ،مما يقوي ع�ضالت
الل�س���ان ،وبهذا يكون خمرج احل���رف �صحيح ًا ،و�إذا نطق الطف���ل احلروف كلها يف
�أثن���اء قراءت���ه لهذه الق�ص�ص ،يكون ق���د �سلم من عيوب النط���ق� .إن �سالمة املنطق
جم���ال وث���روة لغوية ،ودافع �إىل الثق���ة بالنف�س.يف هذه املرحل���ة يكت�سب الطفل ثراء
اللغة ،والتو�سع يف الأفكار،وغر�س القيم واملفاهيم واملبادئ.ومن هذه الق�ص�ص التي
فيها الكتابة وال�صور ب�شكل ق�صة :
مرحب ًا �أيها املبكر((( :دخل ل�ؤي مكتب �أبيه دون �أن يقرع الباب.ثم قال  :انظر
ي���ا �أبي ،تقديري ممتاز واحلمد هلل� ،أنت وعدتني �أن ت�أخذنا �إىل البحر �إذا نلت هذا
التقدير.ق���ال �أبوه :يب���دو �أن الفرحة �أن�ستك كيف تدخل عل���ي ،كما عودتك �سابق ًا يا
ولدي.قال ل�ؤي� :آ�سف يا والدي� ،س�أقرع الباب يف املرة القادمة �إن �شاء اهلل.
ت�أثري هذه الق�صة على لغة الأطفال :

(دخ���ل دون �أن يق���رع الب���اب ) هذه �ألفاظ جديدة عل���ى لغة الطفل ،وهذا
�أ�سل���وب مل يعهده من قبل ،فيه لفظة ( قرع ) لقد فهمها الطفل باملعنى الذي �سمعه
م���ن البيئ���ة وه���و ( دق الباب) ويف هذه اللفظ���ة اجلديدة قيمة تربوي���ة حيث لفت
وال���ده نظره �إىل وج���وب اال�ستئذان.وهذه قيمة من القيم العلي���ا النبيلة التي ترتقي
بالطف���ل �إىل م�ستوى العقالء الأذكياء الذين يعرفون �أ�صول الدخول على البيوت� ،إذ
ال ب���د م���ن اال�ستئذان يف مثل هذه ال�سن ،وهذه قيم���ة ح�ض عليها الإ�سالم  .قال اهلل
منكم ا ُ
تع���اىل ( و�إذا بل َغ ال ُ
حل ُل َم فلي�ست�أذن���وا كما ا�ست�أذنَ الذين من ق ْبلهم )
أطفال ُ
�سورة النور الآية  .59قال ابن كثري ( يعني �إذا بلغ الأطفال الذين كانوا ي�ست�أذنون،
((( �أحمد �صوان .احلياة احللوة للأطفال .ن�شر دار احل�ضارة .الريا�ض .ط 1426 1هـ
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�إذا بلغ���وا احللم وج���ب عليهم �أن ي�ست�أذنوا على كل ح���ال )((( فلما يقر أ� الطفل هذه
الق�صة ،يدرك �أنه مطالب باال�ستئذان ،و�إذا مل ي�ست�أذن �أدرك �أنه ارتكب خط أ� ال بد
من ت�صحيحه ،حتى يكون �إن�سان ًا فا�ض ًال.
من���و يف التفكري ،وارتق���اء يف التعبري وال�سلوك ،وغر�س للقيم العليا ،ب�أ�سلوب
غ�ي�ر مبا�ش���ر� ،أ�سلوب حمبب ،بعيد ع���ن الزجر والت�أنيب ،والأم���ر والنهي ؛ افعل وال
تفع���ل ،ث���راء يف اللغة كم ًا ونوع��� ًا ،وغنى يف املف���ردات واملرتادف���ات دق الباب ،قرع
الباب...ه���ذه الق�ص���ة ي�ستطي���ع الطفل �أن يرويه���ا �شفهي ًا لأقرانه ،ث���م يعقب عليها
مفتخ���ر ًا � :أنا �أ�ست�أذن حني �أدخل على والدي�.أما ال�ث�راء اللغوي؛ فهو امليزة بني من
ق���ر�أ الق�صة ،وبني مل يقر�أها �أو يق���ر�أ نظائرها ،لكما ورد :قال له والده ،تكلم معه..
�إىل �آخر هذه املرتادفات اللغوية.
ق�ص��ة الطفل الذك��ي((( :و�صلت ال�سيارة �إىل باب الب�ستان ،فنزل �سامل وعائلته
ون���زل خالد ومعه الكرة ،ا�ستقبله���م �صالح وقال � :أه ًال ب�أخي �س���امل ،ثم �سلم خالد
على عمه ودخلوا �إىل الب�ستان ،وكان فيه جمموعة من �أقرباء �صالح و �أ�صدقائه
اجتم���ع الأوالد يف الب�ستان ،و�صاروا يلعبون الك���رة ،وكان يف الب�ستان كلب بعيد
عنهم مرب���وط بحبل �إىل جذع �شجرة� ،ضرب �أحد الأوالد الكرة فتدحرجت وو�صلت
قريب ًا من الكلب ،وملا تقدم الأوالد نحو الكرة� ،صار الكلب ينبح  ،ثم �صاروا ي�ضربون
الك���رة باحلجارة ،فتقدمت نحو الكل���ب وهو يزيد من نباحه.ق���ال �صالح :قفوا �أيها
الأوالد ،ال ترموا احلجارة ،ثم تقدم خالد نحو الكلب والكلب مقرتب منه� ،صار خالد
ي���دور ح���ول ال�شجرة ،و�صار احلبل يلت���ف على جذع ال�شجرة ويق�ص���ر� ،إىل �أن �صار
الكل���ب ملت�صق ًا بجذع ال�شجرة فتق���دم الأوالد و�أخذوا الكرة .فقالوا :مرحى خلالد،
مرحى للطفل الذكي.
((( تف�سري ابن كثري .ن�شر دار م�ؤ�س�سة الريان .الريا�ض ط 1427 2هـ  1996م ج� 3ص401
((( د� .أحمد اخلاين .الطفل الذكي .ن�شر دار الوطن .الريا�ض ط1425 1هـ
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ت�أثري هذه الق�صة على لغة الطفل:

حينما يقر�أ الطفل هذه الق�صة ،ف�إنه ي�شعر �أن �ألفاظها �سهلة ،ممكن هو نف�سه
�أن يق���ول مثلها ،مما يجعل ثقته بنف�سه �أك�ب�ر ،وا�ستعداده للتعلم �أكرث ،فعنا�صر هذه
الق�صة ؛ كرة وكل���ب وحبل وب�ستان ،وهذه العنا�صر مما ي�ألفه الطفل ويعاي�ش بع�ضه
يف حيات���ه اليومية ،وقد ركبت هذه العنا�صر ب�أ�سل���وب ان�سيابي �سهل ،ولي�س بال�سهل
املمتن���ع ،بل هو ال�سه���ل الذي ميكن حماكات���ه� ،إ�ضافة �إىل �أن مو�ض���وع هذه الق�صة
م�ش���وق حمبب للأطفال و�إن لفظة (الذكي) للطفل قارئ الق�صة ،جتعل له من ذكاء
�صاحبه���ا ن�صيب ًا ،وك�أنه هو �شريك ذلك الطفل الذكي بطل الق�صة التي قر�أها.مما
يجع���ل الت�أث�ي�ر اللغوي يف هذه الق�صة مركز ًا وغري ع���ادي يف منو اللغة وثرائها لدى
قارئها.
�سل�سل���ة حكايات ما قبل الن���وم ق�صة :مغامرات الفار�س املغ���وار ((( يحكى �أن
فار�س ًا �شجاع ًا كان يجي���د الرماية بالقو�س وال�سهام،فبلغه يوم ًا �أن مباراة يف الرمي
بالقو����س �ستج���ري بني �أمهر الرم���اة باملدينة ،و�سوف ينال الفائ���ز فيها جائزة ذات
قيمة كبرية ،ق�صد الفار�س املدينة عرب الغابة ،فاعرت�ضه قطاع طريق بارزهم فقتل
منهم رج ًال� .أ�صبح الفار�س مطلوب ًا لدى ال�شرطة ف�أوى �إىل كوخ و�سط الغابة وعا�ش
فيه���ا خمتبئ ًا.و�أ�صبح �سكان الغاب���ة يعرفونه وي�أوون �إىل كوخ���ه فجعل منهم جمعية
تزعمها.
كان �صاح���ب ال�شرطة يبحث ع���ن الفار�س القاتل ،فعر�ض مكاف����أة ملن ي�أتي به
�أو ي���دل على خمبئه ،لكن اع�ضاء اجلمعي���ة كانوا يحبون الفار�س ل�شهامته فلم يخنه
منه���م �أحد .وذات يوم �صارع الفار�س رج ًال طوي���ل القامة �ضخم البنية ف�أعجب كل
منهما ب�صالب���ة الآخر و�أ�صبحا �صديقني .جعل الفار�س الرجل ع�ضده الأمين ولقبه
بالعمالق وا�ست�أمنه على �س���ره وماله فكان العمالق جدير ًا بالثقة.ثم عرف الفار�س
((( (ا�سم امل�ؤلف ال يوجد) ن�شر كنوز للن�شر والتوزيع (فقط)
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رجل�ي�ن �أحدهما مبارز بارع والآخر م�صارع ماهر ،ف�ضمهما �إىل جمعيته وقا�سمهما
طعام���ه و�شرابه ف�أكلوا ثم رموا فت���اة اخلبز �إىل الطيور تنقره���ا ..وبعد �أيام ان�ضم
�إىل جمعي���ة الفار�س راه���ب وحطاب و�أ�صبح الفار�س قائ���د جمموعة �شهرية جتوب
الغابة فتعني املحتاج والفقري وتدفع الظلم عن ال�ضعفاء ب�شهامة ومروءة .وذات يوم
لقي �أفراد اجلمعية فار�س ًا مقات ًال ميتطي جواد ًا وكان مهموم ًا لأن ابنه اختُطف قرر
الزعي���م وجماعته م�ساعدة الفار�س وبعد بحث طويل متكنوا من ا�سرتجاع االبن من
املختطفني.
ومرت الأي���ام والفار�س وين�شرون يف الغابة الع���دل والرحمة ،حتى �أقبل عليهم
يوم��� ًا ر�سول م���ن بالط امللك بر�سالة تدعو فيها امللك���ة الفار�س املغوار �إىل امل�شاركة
يف مب���اراة الرمي بالقو�س كان قد �أعلن عنها امللك .قبل الفار�س الدعوة وا�صطحبه
�إىل البالط العمالق واملبارز وامل�صارع .وبعد �سفر طويل ،و�صل الفار�س ورفاقه �إىل
ق�صر امللك حيث جتري املباراة ،فوقف الأربعة �أمام امللك وامللكة ،وقدموا �أنف�سهم،
ثم �أعطى امللك �إ�شارة االنطالق ،فكان الفار�س البطل الفائز.
ت�أثري هذه الق�صة على لغة الطفل :

الأ�سل���وب يف هذه الق�ص���ة فيه قفزات ،كقول الكاتب ( وم���رت الأيام والفار�س
وين�ش���رون يف الغاب���ة ) ورمبا كان هذا االنقطاع من �إهمال من ر�صف كلمات الق�صة
فتتمة الكالم ( والفار�س وجماعته ين�شرون يف الغابة )..وهذه النقطة لي�ست �إ�شكالية
يف لغ���ة الق�صة .وق���د ورد يف الق�صة لفظ���ة ،الفتاة .للخبز ،وح���ق الر�سم الإمالئي
له���ذه اللفظة الت���اء املفتوحة ( ال ُفتات ) للخبز.الق�صة �سليم���ة الألفاظ ب�شكل عام،
ميك���ن �أن ي�ستفي���د الطفل منها فائدة ملمو�س���ة ،و�أ�سلوبها �سه���ل ،ويبدو �أن املرتجم
متمك���ن يف الرتجم���ة عن الأ�ص���ل الغربي� ،أو �أن���ه و�ضعها �أ�ص ًال باللغ���ة العربية نق ًال
عن ق�ص���ة �أجنبية �صنيع �شركات املطبوعات التجارية يف لبنان�.إن لفظة ( فار�س )
تعن���ي القوة وتعني ال�شجاعة ،والطف���ل حينما يقر�أ  :يحكى �أن فار�س ًا �شجاع ًا...ف�إن
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�شكلي���ة الألفاظ ت�سري �إىل خمزونه اللغوي،كم���ا �أن روح الألفاظ ت�سري �إليه ،فرتفع
م���ن م�ست���وى �شجاعته.وهاتان اللفظت���ان رمبا ي�ستخدمهما الطف���ل يف املواقف التي
يطلب منه فيها التعبري عن موقف م�شابه يف طابور املدر�سة ال�صباحي ،يتحدث عن
البط���والت يف تاريخه املجيد .يف الق�صة �ألفاظ جديدة على الطفل كلفظة ( ع�ضد)
ولفظ���ة ( ال�شهام���ة ) ولفظة ( جتوب) من الإ�ضافات اجلميل���ة ملفردات لغة الطفل
يف هذه الق�صة.
وم��ن ه��ذه ال�سل�سل��ة �أي�ض ًا ق�ص��ة  :الأمري ال�ضف��دع(((  :ذات ي���وم خرجت �أمرية
م���ن ق�صرها يف نزهة و�سط الغابة ،فمرت ببئر قدمي���ة مهجورة ما�ؤها غور،جل�ست
الأم�ي�رة على حافة البئ���ر تت�أمل �سحر الغاب���ة وت�ستمتع بالهدوء حي���ث ال حرا�س وال
فرتمها عالي��� ًا ثم تلقفها.
خ���دم ،وكانت بيدها كرته���ا الذهبية املف�ضل���ة تت�سلى بها ِ
وفج����أة مل ت���در الأم�ي�رة كي���ف �أفلت���ت الك���رة من يده���ا فوقع���ت على حاف���ة البئر،
وتدحرج���ت ثم هوت ،فابتلعها املاء ،بكت الأمرية ح�سرة على كرتها وقالت  :لو يعيد
�إيل �أح���د كرتي لأعطي َّنه كل ما �أمل���ك وما يطلب.وبينما هي تتح�سر وتفكر يف و�سيلة
ت�ستعي���د بها كرتها� ،أطل عليها من ماء البئ���ر �ضفدع وقال  :ما الذي يبكيك هكذا ؟
فقال���ت له الأمرية  :لقد فقدت كرة ذهبية عزيزة عل���ي يف هذه البئر.نظر ال�ضفدع
�إىل الأم�ي�رة وق���ال  :بو�سع���ي �أن �ألتقط الكرة و�أعيدها �إليك ،لكنن���ي ال �أريد ما ًال وال
ذهب��� ًا بل �أري���د �أن �أكون حيث تكونني ف�إن وافقت كان ذلك ل���ك .فقالت له الأمرية :
�أعد �إيل كرتي و�سوف ت�صحبني �أينما كنت فغا�ص ال�ضفدع عميق ًا يف ماء البئر وبعد
حني طفا ال�ضفدع والكرة الذهبية يف فمه.قذف ال�ضفدع الكرة خارج البئر ،فرحت
الأمرية فرح ًا �شديد ًا فالتقطت كرتها ومن فرط ال�سعادة ن�سيت ال�ضفدع وما وعدته
به وعادت م�سرعة �إىل الق�صر.
وعن���د امل�ساء ،اجتمع امللك وامللك���ة والأمرية على مائ���دة الع�شاء فدخل عليهم
((( �سفيان �سعيد .الأمري ال�ضفدع .ن�شر كنوز للن�شر والتوزيع (فقط)
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خ���ادم و�أخ�ب�ر امللك �أن أ�ح���د ًا يطلب الإذن بالدخ���ول� .أذن امللك ف����إذا به ال�ضفدع،
�شهق���ت الأم�ي�رة فانتبه له���ا امللك فق�صت علي���ه ما ح�صل عند البئ���ر� .صمت امللك
بره���ة ثم �أمر ابنت���ه �أن تنجز ما اتفق���ت عليه .امتثلت الأمرية لأم���ر والدها فدعت
ال�ضف���دع �إىل الع�شاء و�أطعمته بيدها ومن �صحنها ومل���ا �شبع قال لها� :إين مثقل وقد
جاء النعا�س ،خذين���ي �إىل غرفتك و�ألقيني على فرا�شك.حملت الأمرية ال�ضفدع يف
كفه���ا على م�ض����ض وو�ضعته على فرا�شه���ا فنام وجعل ي�شخر حت���ى ال�صباح�.أفاقت
الأم�ي�رة فل���م جتد ال�ضفدع ففرح���ت وظنت �أنه���ا ا�سرتاحت منه ،لك���ن عند امل�ساء
وعل���ى مائ���دة الع�شاء طرق الب���اب و�أقبل ال�ضفدع ف�أكل حتى �شب���ع ثم نام يف خمدع
الأمرية متام��� ًا كالليلة الأوىل ،و�أعاد ال�ضفدع الك َّرة م�ساء الليلة الثالثة .لكن عندما
ا�ستيقظت الأمرية �صباح اليوم الرابع فوجئت ب�شاب و�سيم يف ثياب �أمري واقف ًا عند
قدميها وينظر �إليها بعينني براقتني ت�سحر الف�ؤاد .هد أ� الأمري من روع الفتاة وحكى
لها كيف م�سخته �ساح���رة �ضفدع ًا وحب�سته يف البئر وجعلت فك ال�سحر بيد الأمرية
ي����أكل وين���ام عندها ثالثة �أيام متتابع���ة و�أحبها الأمري وطل���ب يدها.وقال لها يوم ًا :
لق���د �أحببت���ك عند البئر وع�شقت���ك يف الق�صر و�سوف �أكون وفي ًا ل���ك �إىل �آخر نف�س
يف �صدري .إ�ث���ر تلك الكلمات احمر وجه الأمرية خج ًال وكان �سكوتها عالمة ر�ضاها
فتزوجا ورافقته �إىل دياره عرو�س ًا.
ت�أثري هذه الق�صة على لغة الطفل :

الطف���ل يعرف الك���رة� ،إنها مطاطية تقفز بني يديه ،ويج���ري خلفها ،وي�ضربها
بقدمه فتتدحرج �أمامه فيلحق بها ،وهكذا.هذه فكرة الطفل عن الكرة� ،أما �أن تكون
الك���رة ذهبية،فه���ذا �شيء جديد عليه ،رمبا كان مثري ُا لذهن���ه ،يروح خياله �سائ ًال :
م���ا معن���ى  :ذهبية؟ �إنه اللون الأ�صف���ر ،اللون اجلميل الرباق..فهن���ا يكت�سب الطفل
لغ���ة ولون ًا ،اللغة امللونة�.إن لفظة ( تلقفه���ا) حتتاج من الطفل �إىل مران ،حيث يجد
�صعوب���ة بانتقال ل�سان���ه من حرف الالم� ،إىل حرف الق���اف امل�شدد.ثم االنتقال �إىل
ح���رف الفاء ،ث���م تنتهي اللفظة بح���ريف الهاء والأل���ف املمدودة ،وه���ذان احلرفان
ي�سه���ل نطقهما ل���دى الطفل يف هذه املرحل���ة ،لكنها لفظة كثرية احل���روف وبينهما
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حرف م�شدد.فلو كانت اللفظة البديلة ( مت�سكها ) مث ًال .ل�سهل على الطفل نطقها،
ولك���ن هذه الكلم���ة ال ت�ؤدي معن���ى ( تلقفها ) ق���ال الفريوز ابادي ( لقف���ه ،ك�سمعه
لقف��� ًا حمركة .تناوله ب�سرعة) ((( فكات���ب الق�صة هنا كان بني �أمرين ؛ �إما �أن يكتب
اللفظ���ة ال�سهلة على نطق الطفل وه���ي ( مت�سكها) �أو يكتب اللفظة التي تعطي حالة
خم�صو�صة للإم�ساك بالك���رة وهي ( تلقفها).فاختار معاناة الطفل يف نطق الكلمة
لع���ل كاتب الق�صة يري���د �أن يك�سب الطفل لفظة جديدة ي�ضيفها �إىل قامو�سه اللغوي
ف�أثبت لفظة  :تلقفها م�ضحي ًا بلفظة  ( :مت�سكها .و�إن الرتادف من �أهم روافد اللغة
وثرائها ( ،وهو جوهر امليزات التي تنفرد بها لغتنا العربية وهو وفرة الألفاظ الدالة
على ال�شيء ،منظور ًا �إليه يف خمتلف درجاته و�أحواله ،ومتفاوت �صوره و�ألوانه ،وهذه
اخلا�صي���ة العربية ،خا�صية التلوين ،الذي ك�أمنا ير�س���م للماهية الواحدة بالأطياف
والظ�ل�ال �صور ًا ذهني���ة متعددة ،تغنين���ا باللفظ الواحد عن عب���ارات مطولة نحدد
به���ا املعنى املق�صود)((( .ويف الق�ص���ة �ألفاظ جديدة على لغة الطفل مثل ( روع) يف
العب���ارة  :هد�أ من روع الفتاة.ولفظة  :ع�شقتك .رمبا يكون الطفل يف هذه املرحلة مل
ي�سم���ع بهذه اللفظة قب���ل ذلك.ولفظة ( خمدع) من الألف���اظ املرادفة لكلمة  :مهد
و�سري���ر .وعب���ارة ( طلب يده���ا ) .ورمبا ظن الطف���ل يف هذه املرحل���ة �أن الأمري يف
الق�صة طلب يد الأمرية لي�صافحها �أو ليقبلها.
ويجدر �أن �أ�شري هنا �إىل �أن هذه الق�صة تلقي بظالل �سوداء على لغة الطفل حني
يع���رف �أن اخلادم دخل على امللك و�أهل���ه .وهذا يعني يف نظر الطفل �إزالة احلواجز
ب�ي�ن الغرب���اء �أن يدخلوا على احلرمي الذين ال يج���وز يف ديننا الدخول عليهم .لذلك
يح�س���ن االحرتاز من مثل ه���ذه الق�ص�ص �إذا وجد فيها ما ي�ث�ري لغة الطفل ولكنها
تخرتق ما ي�صادم �أخالقنا الإ�سالمية.
((( الفريوز �أبادي .القامو�س املحيط .ن�شر الهيئة امل�صرية العامة للكتاب .م�صر ( .الطبعة ال
يوجد ) 1399هـ  1997م مادة ( :لقف)
((( د .علي احلديدي �ص 434
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وم���ن �سل�سلة  :ق�ص�ص عاملية  :جزيرة الكنز((( منذ �سنوات عديدة،كان يعي�ش
�ش���اب �صغري يدع���ى ( جيم هاوكن���ز) ويف �أحد الأي���ام �أتى �إليه بح���ار ا�سمه (بيلي
بون���ز) ث���م زاره ذات م�ساء رج���ل غام�ض يدعى ( ب�ل�اك دوغ) وبعد ع���دة �أيام زار
بيل���ي رج���ل �أعمى ا�سمه( بالين���دو بيو) كان بيلي بونز خائف ًا ج���د ًا حتى �أنه مات يف
�صب���اح اليوم التايل بال�سكت���ة الدماغية .وبدون �إ�ضاعة للوق���ت� ،أخرب جيم �أمه عن
بيل���ي بونز وزائريه الغام�ضني ،وعلى جناح ال�سرع���ة �أخذت والدة (جيم) ابنها �إىل
القرية لتطلب امل�ساعدة،فلم يوافق �أحد على م�ساعدتها ،ب�سبب اخلوف فعادا وفتحا
�صن���دوق بيل���ي بونز فوجدا رزم���ة �أوراق خمتوم���ة وكي�س ًا مملوء ًا بالنق���ود الذهبية.
احتف���ظ جيم ب���الأوراق يف مكان �آمن و�أخ���ذ بع�ض املال الذي يدي���ن لهم بيلي بونز.
وفج����أة �سمع جيم وقع خطوات قادمة ،نظر عرب النافذة فر�أى الرجل االعمى عائد ًا
ومع���ه عدة رجال قال جي���م لأمه  :يجب �أن نهرب من هنا ،وب���دون �أن ي�ضيعا حلظة
هرب���ا من الباب اخللفي ،بينما ظل الرج���ل الأعمى يقرع الباب الأمامي .طلب جيم
م���ن والدت���ه �أن تختبئ يف م���كان �آمن ،وب���دون �أن ي�ضيع حلظة واح���دة ذهب ملقابلة
الطبي���ب ليف�س���ي و�سكواير تري�ل�اوين ،وما �إن فت���ح الطبيب ليف�سني رزم���ة الأوراق
املختومة حتى �صرخ هاتف ًا � :إنها خريطة لكنز القبطان فلينت .يجب �أن جنده.
وخ�ل�ال �أيام مت جتهيز جميع التح�ضريات للرحلة وهناك قدم رجل يدعى لونغ
جون �سيلفر ؛ لديه رجل واحدة فقط.وقد بدا رج ًال لطيف ًا .والتقوا على الفور بكامل
الطاقم ،و�أبحروا �إىل اجلزيرة التي خبئ فيها الكنز على منت ال�سفينة �إ�سبانيوال.
يف �إحدى الأم�سيات ،ذهب جيم �إىل منطقة الرباميل التي يحفظ فيها الطعام
ن فوج���د يف �أ�سف���ل �أح���د الربامي���ل تفاحة واحدة ،دخ���ل يف الربمي���ل وجل�س هناك
ب�سرعة ،عندها �سمع لونغ جون �سيلفر ورج ًال �آخر من �أفراد الطاقم يدعى �إ�سرائيل
هان���دز يخططان لقتل القبط���ان بعد �إيجاد الكنز �شعر جي���م بالرعب والفزع ،وبعد
((( ن�شر  :كتابي (ال مزيد)
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م�ض���ي بع�ض الوق���ت ا�ستطاع �أن يهرب م���ن الربميل ويخرب �سكواي���ر مبا �سمع ،وقد
�أخ�ب�ر كالهم���ا من يثقان بهم من �أفراد الطاقم .يف ذل���ك الوقت كانت �إ�سبنيوال قد
و�صلت �إىل اجلزيرة.
�أمر القبط���ان بحارته �أن يذهبوا �إىل ال�شاطئ ملدة وجيزة ،فقرر جيم الذهاب
معهم وركب يف �أحد القوارب ،وحاملا خطا على �أر�ض اجلزيرة ،جعل يعدو يف الغابة،
حيث �صادف ج ًال همجي ًا غريب ال�شكل ،فزع جيم لر�ؤيته فزع ًا �شديد ًا .قدم الرجل
نف�س���ه على �أنه (بن َغ���ن ) و�أخرب جيم �أنه كان ذات مرة ع�ض���و ًا يف طاقم القبطان
فلين���ت و�أن���ه مت التخلي عنه على اجلزيرة منذ ثالث �سنوات و�أنه عرف مكان الكنز
املخب����أ .ويف غ�ض���ون ذلك و�صل �سكواي���ر والطبي���ب ليف�سي وطاقمهم���ا املوثوق �إىل
اجلزي���رة �أي�ض ًا.لق���د كانوا خمتبئني يف من���زل خ�شبي والراي���ة الربيطانية حتلق يف
�أع�ل�اه ،عندما وجدهم جيم قال الطبيب ليف�س���ي يجب علينا مغادرة ال�سفينة ،لقد
هاجمن���ا القرا�صنة ،وا�ستولوا على ال�سفينة فاق�ت�رح �سكواير تريالوين بعد ذلك �أن
عليهم جميع ًا مراقبة القرا�صنة ن كما �أخربهم جيم عن لقائه بنب غن.
يف �صب���اح اليوم التايل ق���رر جيم �أن يدنو من ال�سفينة ،وحاملا اقرتب منها ر�أى
اثنني من القرا�صن���ة ،كان �أحدهما ميت ًا ،والآخر جريح ًا بحالة خطرة ،ومتكن جيم
من خداع���ه و�أجربه على �أخذ ال�سفينة �إىل الطرف الآخر من اجلزيرة.وقبل العودة
�إىل املن���زل اخل�شب���ي ،قتل جيم القر�ص���ان ،وعندما و�صل �إىل هن���اك وجد �أن جون
�سيلفر والقرا�صنة قد ا�ستولوا على املنزل اخل�شبي .وعلى خريطة الكنز.
يف �صب���اح اليوم التايل ،عندم���ا ا�ستيقظ جيم ر�أى الطبي���ب ليف�سي يف املنزل
اخل�شب���ي يعتن���ي بقر�صان جريح متك���ن جيم من �إخب���اره ب�أن ال�سفين���ة واقفة على
الطرف الآخر م���ن اجلزيرة ز ابتهج الطبيب ليف�سي ل�سماع ذلك ،وطم�أن جيم ب�أنه
�سينق���ذه من جون �سيلفر.بعد �أن غادر الطبيب قرر جون �سيلفر الذهاب للبحث عن
الكنز ،وقام���وا باتباع امل�ؤ�شرات املحددة على اخلريط���ة ن وو�صلوا �إىل النقطة التي
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يفرت����ض �أن يك���ون الكنز خمب�أً فيها ولك���ن الكنز كان مفق���ود ًا� ،أدرك القرا�صنة ان
جون �سيلفر ق���د خدعهم فحاولوا قتله.قام الطبيب ليف�س���ي و�سكواير ب�إيقافهم ،ثم
�أخذوهم �إىل كهف بن غن حيث كان الكنز خمبئ ًا يف مكان �آمن.
ت�أثري هذه الق�صة على لغة الطفل :

هك���ذا مت�ضي الق�ص���ة وقد ح�شيت ب�أ�سماء �أجنبية ،رمب���ا يتعذر على بع�ض
الكب���ار نطقه���ا  ،فكي���ف بالطفل ؟ جيم هاوكن���ز ،بيلي بونز ،ب�ل�اك دوغ .ومعناها :
الكل���ب الأ�سود ،فحينما يعرف الطفل معاين مثل هذه الكلمة ،رمبا ي�ضحك منها� ،أو
ي�شمئز .يف الر�س���م الإمالئي،جاءت الهمزة مفتوحة بعد ( حتى).وذلك يف العبارة
 ( :كان بيل���ي بين���ز خائف ًا ج���د ًا حتى �أنه مات )...وحق الهم���زة �أن تكون مك�سورة (
موا�ض���ع �إنَّ املك�س���ورة الهمزة� :إذا وقعت بعد حت���ى االبتدائية )((( يف الق�صة بع�ض
الألفاظ املرتادفة  ،كلفظة الرعب ،ولفظة الفزع� .أوردت هذه الق�صة هنا لبيان لغتها
ب�أ�سمائها التي هي غريبة على الأ�سماء يف لغتنا العربية ،فقراءة مثل هذه الق�ص�ص،
ال �أق���ول  :ال ت�ث�ري لغته ،بل �أقول � :إنها ت�ضر بلغت���ه يف هذه املرحلة احلرجة ،مرحلة
تكوين اللغة .ولي�ست كل الق�ص�ص املرتجمة هذه �صفتها ،فبع�ضها يرثي لغة طفلنا
العربي .ومن الق�ص�ص العاملية رحالت جوليفر(((  :يحكى �أن رج ًال ا�سمه ( ليمويل
جوليف���ر) كان حمب��� ًا لل�سفر يف البحار ،ويف �إحدى رحالت���ه البحرية ،هبت عا�صفة
قلبت �سفينته.حاول ال�سباحة ،ولكن قوة الأمواج �أنهكت قواه و�أفقدته وعيه .ا�ستيقظ
جوليفر ،ف�إذا هو على جزيرة ،وقد �شد بحبال ،من ر�أ�سه �إىل قدميه ،و�أح�س بحركة
على ج�سمه املقيد ،ف�إذا هو برجل ال يتجاوز طوله ال�شرب مي�شي عليه .حاول التحرك
ليخل����ص نف�سه� ،إال �أن �سهام��� ًا مثل الإبر انهالت على ج�سمه،فع���اد �إىل الهدوء ،ومل
يفهم مما كان ُيتحدث به حوله� ،سوى كلمة ( املرجان ) وهي ا�سم مدينتهم.
((( م�صطفى الغالييني .جامع الدرو����س العربية .ن�شر �شريف الأن�صاري .املطبعة الع�صرية.
بيوت ط  1382 9هـ  1962م ج� 2ص318
((( رحالت جوليفر  :كتابي ( ال مزيد)
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حم���ل جوليفر �إىل ( املرجان) على عربة يجره���ا الكثري من اخليول ال�صغرية
حماط���ة باحلرا�س واجلنود .مل���ا ر�أى ملك املرجان جوليفر� ،أح����س �أنه لي�س خطر ًا
وال �شري���ر ًا ،ف�أطلق �سراحه و�أمر له بطع���ام .وتعلم جوليفر لغة �أهل املدينة يف ثالثة
�أ�سابي���ع .ويف �أح���د الأيام طلب �إليه امللك م�ساعدت���ه يف �صد هجوم جزيرة الياقوت.
قب���ل جوليف���ر �أن ي�ساعده���م ،و�أخذ يراقب البح���ر حتى �إذا �شاه���د �أ�سطول جزيرة
الياقوت خا�ض البحر م�صطحب��� ًا معه حبا ًال .ربط جوليفر مقدمات �سفن الأ�سطول
باحلب���ال ،وجرها �إىل ميناء مدين���ة املرجان�.سر امللك ب�صنيعه ،وكاف�أه عليه �أح�سن
مكاف����أة ومل���ا �شعر جوليفر �أن امللك يدبر له م�ؤامرة �أخذ ال�سفن و�أتى بها �إىل جزيرة
الياق���وت رح���ب به ملك جزي���رة الياق���وت ،و�شكر فعل���ه و�أمر له ببي���ت وطعام ،ثم
رك���ب قارب ًا ليعود به���ا �إىل وطنه،لكن ريح ًا عا�صفة ع���ادت فدمرت القارب ،و�ألقت
بجوليفر على جزيرة غريبة ،وفج�أة ظهر �أمامه عمالق �ضخم ،فارتعد منه جوليفر،
وانده����ش العمالق ملر�أى جوليفر ،ثم �أخ���ذه وباعه للملكة.فو�ضعه يف �صندوق ،فجاء
ن�سر والتقط ال�صندوق ،وبعد خروجه �سامل ًا عاد جوليفر �إىل �أ�سرته.
ت�أث�ير ه��ذه الق�ص��ة على لغة الطفل  :لغة ه���ذه الق�صة مما ميكن �أن ين�سجم
معه���ا الطفل يف �أثناء قراءته���ا ،فهي يف جملتها �سمح���ة� ،إن لفظة واحدة هي لفظة
جوليف���ر ،ال ت�ش���كل عقب���ة يف النطق ،ب���ل جتري عل���ى ل�سانه �سل�س���ة م�ست�ساغة ،ويف
الق�ص���ة �أ�سما اجلزيرتني ؛ املرجان والياق���وت ،وك�أنهما جزيرتان من وطن العرب،
لفظت���ان جميلتان تدفعان الطفل �إىل �أن يتابع ق���راءة هذه الق�صة برغبة ن ملا ت�شعه
هات���ان اللفظتان من جمال ؛ مرجان وياقوت ،والطفل يعرف الذهب واحللي يف بيته
واملرج���ان والياقوت من الأحجار الكرمية التي يك���ون الطفل �سمع بها �أو �أنه ر�آها يف
يد �أهله .ويف الق�ص���ة بع�ض االلفاظ التي ترثي لغة الطفل ،كلفظة العا�صفة ،ولفظة
ً
عام�ل�ا يف ت�صور العظمة يف حجم الرجل
العم�ل�اق من الألفاظ التي ميكن �أن تكون
وحج���م القوة التي يتمت���ع بها ،ورمبا يت�صور �أن يفعل مدل���ول هذه اللفظة يف حتقيق
م�أرب يفكر فيه الطفل.
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وم���ن الق�ص����ص ال�شهرية عاملي ًا ،ق�ص���ة روبن�سون ك���روزو ((( روبن�سون كروزو
�ش���اب �إنكلي���زي عا�ش يف مدين���ة (يورك) مع وال���ده املحامي ،وكان وال���ده ين�صحه
دائم��� ًا �أن يدر�س القان���ون ،ويعمل على اال�ستق���رار بالزواج والعم���ل ،ولكنه مل ي�صغ
�إىل ن�ص���ح والده ،لأنه كان يح���ب الرحالت واملغامرات ،وال �سيما البحرية منها ،لذا
عر����ض على �صديقه ج���ورج �أن ي�أخذه �إىل لندن على ظهر �سفين���ة ليظهر له براعته
البحرية�.سافر يف جتار ،وقبالة جزر كناري خرج عليهم القرا�صنة� .سلب القرا�صنة
ال�سفين���ة ،و�أخذوا من فيها عبيد ًا ،واتخذ زعي���م القرا�صنة من روبن�سون خادم ًا له،
ويف �أح���د الأي���ام طلب الزعي���م من روبن�س���ون �أن ي�صيد له بع����ض ال�سمك ن فذهب
م���ع ابن الزعيم وخادم له ،ولكن روبن�سون �أ�ضم���ر يف نف�سه الهرب� .صعد روبن�سون
الق���ارب وا�صطحب مع���ه �سالح ًا وف�أ�س ًا ،وملا �صار يف ُعر����ض البحر� ،أخرج �سالحه،
و�ألقى بابن القر�صان يف البحر ،وطلب من اخلادم النزول �إىل ال�شاطئ،ولكنه رف�ض
وف�ضل �أن يهرب معه.
بع���د رحلة طويلة ،و�صل روبن�سون واخل���ادم �إىل ر�أ�س الرجاء ال�صالح ،وهناك
�شاه���دوا �سفينة فركبوا بها ،ولكن عا�صفة هوجاء �ضربت ال�سفينة ،وحطمت �أجزاء
منها ،وبعد عدة �أيام تظهر يف الأفق جزيرة ،في�ست�أذن روبن�سون من اخلادم �أن يذهب
بالقارب �إليها ،بعد �أن ماله بامل�ؤن ،ولكنه حني يقرتب من ال�شاطئ ي�صطدم بجرف
�صخ���ري يعلق به القارب ،في�ضطر روبن�سون �إىل �أن يتابع �إىل اجلزيرة �سباحة ،حني
و�ص���ل روبن�سون �إىل اجلزيرة� ،شك���ر اهلل على �سالمته ،وبعد راحة ق�صرية جتول يف
�أط���راف اجلزيرة فبدت غري م�أهولة ،لذا عاد ف�سب���ح �إىل القارب و�أتى ببع�ض امل�ؤن
�إىل ال�شاطئ�.صن���ع روبن�س���ون من اخ�ش���اب اجلزيرة طوف ًا ،وق���ام بعدة رحالت �إىل
الق���ارب حت���ى �أفرغه من امل�ؤن ،وبع���د �أن جتول يف اجلزيرة ،ر�أى كهف��� ًا �أ�سفل التل.
جع���ل روبن�سون م���ن الكهف خمزن ًا للم����ؤن ،وبنى يف مدخله كوخ ًا ل���ه �أحاطه ب�سور،
((( روبن�سون كروزو  :كتابي (ال مزيد)
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وح�ي�ن �شاهد قطيع��� ًا من املاعز ا�ستطاع �أن ي�صيد بع�ضه���ا ويربيها ليفيد من لبنها،
وزرع حق ًال من الذرة �أمام كوخه بعد �أن عرث على بذارها يف �أطراف الغابة.
بع���د عدة �سن���وات �شاهد روبن�سون �آثار �أقدام ب�شري���ة على رمال ال�شاطئ ،ويف
�أحد الأيام ر�أى جمجمة وعظام ًا عليها بع�ض اللحم قرب ال�شاطئ ،مما جعله يظن
�أن معه يف اجلزيرة �آكلي حلوم الب�شر ،فزاد ذلك من قلقه وحذره.ا�ستمر تكرار هذه
امل�شاه���دات ل�سنوات ن حت���ى �إذا ر�أى روبن�سون جماعة من �آكلي اللحوم معهم بع�ض
الأ�س���رى يعدونهم للأكل ق���رر م�ساعدتهم ،فهجم على املتوح�ش�ي�ن ب�سالحه فهربوا
من���ه ثم �أطلق �سراح الأ�سرى ن ولكن �أحد اال�سرى حل���ق بروبن�سون ،و�أ�صر �أن يكون
بحمايت���ه فقب���ل روبن�سون و�أخذه معه�.سم���ى روبن�سون رفيقه ( فراي���دي ) لأنه عرث
علي���ه ي���وم اجلمعة ،وذات يوم جاء فرايدي �إىل روبن�س���ون راك�ض ًا وهو يقول � :سيدي
هناك ق���ارب عند ال�شاطئ.ف�أخذ روبن�سون �سالحه و�أ�سرع �إىل ال�شاطئ فر�أى قارب ًا
و�سفين���ة را�سي���ة على م�ساف���ة بعيدة.عندما و�ص���ل روبن�سون �إىل الق���ارب ر�أى �أربعة
رج���ال مقيدين باحلب���ال ،ف�س�ألهم روبن�سون  :من �أنتم؟ وم���ن فعل بكم هذا ؟ فقال
م�ساعدي قد مترد عل���ي البحارة ف�أخرجونا
�أحده���م ك �أنا قبط���ان ال�سفينة ،ه�ؤالء
َّ
م���ن ال�سفينة �أرج���وك �ساعدنا.قال روبن�س���ون  :ح�سن ًا ،ميكنن���ي م�ساعدتكم �شرط
�أن ت�أخ���ذوين وفراي���دي �إىل �إنكلرتا.فواف���ق القبطان على الفور ،فف���ك وثاق الأربعة
و�سلحه���م بال�سيوف والرماح ،ثم انطلق معهم يف الق���ارب مع فرايدي �إىل ال�سفينة،
حي���ث اندلع �ص���دام عنيف بينهم وب�ي�ن البح���ارة املتمردين ا�ستط���اع ال�ستة هزمية
املتمردي���ن ومتكن روبن�سون ب�سالحه الن���اري �أن يح�سم ال�صدام ويلقي القب�ض على
من حر�ض على التمرد.ثم و�صلوا �إىل �إنكلرتا.
ت�أثري هذه الق�صة على لغة الطفل :

ج���اء يف الق�ص���ة لفظ���ة ( مل ي�صغ) فعله���ا �أ�صغى ،ي�صغي .وهي م���ن الألفاظ
النبيل���ة يف اللغة العربية ،لأنها لفظة قر�آنية ،جاءت يف القر�آن الكرمي يف قوله تعاىل
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ولفظة ( مغامرة ) وهي من الكلمات التي تغري النا�شئة ،يف التجوال ،والبحث
ع���ن التفوق ،واكت�ش���اف املجهول.وكلمة ( قر�صان ) تعني ل����ص البحر خا�صة ،وهي
راف���د من روافد الغنى اللغ���وي البحري لدى قارئ الق�ص���ة النا�شئ .وعبارة ( �صنع
روبن�س���ون م���ن �أخ�شاب اجلزي���رة طوف ًا ) الط���وف ،هو ما يطفو عل���ى وجه املاء من
�أج�س���ام ،فيمكن للق���ارئ �أن يتخيل �شكل الطوف الذي قر�أ عن���ه ،ورمبا ي�أخذ خياله
يف ت�شكيله على وجه من الوجوه ير�ضي ذوق املتخيل.ثم جند ( �آكلة حلوم الب�شر ).
من املرجح �أن القارئ يف هذه ال�سن� ،أن يكون �سمع عن �آكلة حلوم الب�شر ،ورمبا ظن
ان ه���ذا �شيء خيايل ،ولكنه ملا يقر�أ �أنهم �أنا�س حقيقيون ،فرمبا يعجب من حالهم،
ويقوم يف ذهنه ال�س�ؤال عنهم وعن �أحوالهم ،و�أنهم �إذا جاعوا هل ي�أكلون بع�ضهم ؟
ث���م ي�أخذ خياله بت�صور �أ�شكالهم وهيئاتهم� ...شيء مرعب.فهذه الق�صة .ففي هذه
الق�صة تراء لغوي ،للغة القارئ العربي يف �صفوفه العليا.
(�أنبياء اهلل) للأطفال((( يف يوم بعيد بعيد� ،أراد اهلل �سبحانه وتعاىل �أن يخلق
الك���ون�،أراد �أن يخلق الأر����ض وال�شم�س والنجوم .وان�صرف���ت م�شيئة اهلل تعاىل �إىل
خلق �آدم قال اهلل تعاىل للمالئكة ـ �إين جاعل يف الأر�ض خليفة ـ�،أ�صدر اهلل �سبحانه
وتع���اىل �أم���ره للمالئكة فقال �إنه �سيخل���ق ب�شر ًا من طني ،ف�إذا �س���واه ونفخ فيه من
روح���ه فيجب عل���ى املالئكة �أن ت�سجد ل���ه �سجود تكرمي ال �سجود عب���ادة،لأن �سجود
العب���ادة هلل وحده.وحت���رك ج�سد �آدم ودب���ت فيه احلياة� ،صار �إن�سان��� ًا يتنف�س ،فتح
عيني���ه �آدم ف���ر�أى املالئكة كلهم �ساجدين ما عدا واحد ًا يقف هناك .مل يكن �آدم قد
ع���رف �أي نوع من املخلوقات هذا ال���ذي مل ي�سجد له ،مل يكن يعرف ا�سمه ،كان �آدم
يتاب���ع ما يحدث حوله ويح�س باحل���ب والرهبة والده�شة ؛ حب عميق هلل الذي خلقه
وكرم���ه و�أ�سجد له املالئكة .ورهبة من غ�ض���ب اخلالق حني طرد �إبلي�س من رحمته.
((( �أحمد بهجت .ن�شر املختار الإ�سالمي للن�شر والتوزيع .م�صر �سنة( ال يوجد)
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وده�شت���ه من هذا املخلوق الذي يكرهه ويت�صور �أن���ه �أف�ضل منه ،ويتمنى له ال�ضرر.
ومن���ذ اللحظ���ات الأوىل� ،أدرك �آدم �أن �إبلي����س عدوه ،و�أنه رم���ز ال�شر،كما �أدرك �أن
املالئكة هم رمز اخلري .علم اهلل �سبحانه وتعاىل �آدم �أن ي�سمي الأ�شياء� ،أعطاه �سر
الق���درة على �أن يرمز للأ�شي���اء ب�أ�سماء هذه ع�صفورة ،وه���ذا جنم ،وهذه �شجرة،
وه���ذا جبل� ،إىل �آخر هذه الأ�سماء.والأ�سماء هن���ا هي العلم ،هي املعرفة .وهذه هي
الغاي���ة من خل���ق �آدم وهي ال�سبب يف تكرميه.ونظر املالئك���ة فيما عر�ض اهلل عليهم
من �أ�سماء ،بعد �أن علمها �آدم ،فلم يعرفوا �أ�سماءه.واعرتفوا هلل بعجزهم عن ت�سمية
الأ�شياء.
وكان �آدم يح�س بالوحدة  ،ونام يوم ًا فلما ا�ستيقظ وجد عند ر�أ�سه امر�أة حتدق
يف وجهه بعينني جميلتني ورحيمتني�.س�ألته املالئكة عن ا�سمها .قال �إن ا�سمها حواء.
�س�ألوه  :ملاذا �سميتها حواء يا �آدم؟ قال �آدم  :لأنها خلقت مني ،و�أنا �إن�سان حي .و�أمر
اهلل �آدم �أن ي�سكن هو وزوجته اجلنة ،وهناك عا�شا �أجمل �أيام عرفاها يف حياتهما.
ت�أثري هذه الق�صة على لغة الطفل :

لغ���ة هذه الق�صة م�ضيئ���ة م�شرقة ،بينة الف�صاحة ،ي�ستطي���ع الطفل �أن يتمثلها
ب�ش���وق و�شغ���ف� ،ألفاظها حتم���ل �شحنة يف طياته���ا� ،شحنة من اجلم���ال يف التعبري،
و�شحن���ة من ال�ضياء والتنوير ،تعلم الطفل �أدب احلديث ب�أ�سلوب غري مبا�شر ( �أراد
اهلل �سبحانه وتعاىل ) ( وان�صرفت م�شيئة اهلل تعاىل ) ( �أ�صدر اهلل �سبحانه وتعاىل
�أم���ره)� .ألف���اظ الق�صة تدل على ( �شفافية ) الكلمة ،الت���ي ت�ستعملها الق�صة ،وك�أن
م�صباح��� ًا بداخلها ي�ضيء .كما تدل على (خريية) الكلمة�.أن العبد �إذا ذكر معبوده
فيح�سن به �أال يذكره كباقي الأ�سماء من الب�شر ،بل ال بد له من �أن يذكره بالإجالل.
ف�ألفاظ هذا الن�ص بالن�سبة لألفاظ كثري من الق�ص�ص ،كاجلواهر بني احل�صى.
م���ن عبارات الق�صة تكرار لفظة ( بعيد ) للداللة على البعد املوغل يف القدم.
يف اال�ستعمال املعروف هو لفظة ( جد ًا ) ولكن اال�سلوب هنا خرج عن امل�ألوف .وهذا
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له داللته الإبداعية يف و�صف اليوم غري العادي ،وهو يوم خلق �آدم عليه ال�سالم ،فال
بد �إذ ًا �أن يكون التعبري غري عادي �أي�ض ًا.ويبدو �أن كاتب الق�صة كان �إح�سا�سه متميز ًا
مبعانيه���ا ،لذلك جاء �أ�سوبه فيها متميز ًا يغاير كل من كتب عنها ،فما �أكرث من كتب
يف ق�ص����ص الق���ر�آن الكرمي ،قدمي ًا وحديث ًا ،ورمبا مل ت���ر مثل هذا الأ�سلوب يف هذه
الق�صة.ونخت���م حديثنا عن ت�أثري هذه الق�صة يف لغة القارئ� ،أنه عرف �أن ا�سم �أمه
حواء ،لأنها خلقت من �شيء حي.

90

ل �غ��ة ال �ط �ف��ل ال �ع��رب��ي (� )1أدب
الأطفال و�أثره يف تنمية لغة الطفل

المبحث الثالث

الق�صة يف ال�صفوف العليا
وم���ن بل���غ املرحل���ة الثانوية غ���دا واعي ًا مطلع��� ًا على كتب ال�ت�راث� ،أو هكذا
املفرو����ض فيه �أن يك���ون ،ويف هذه احلال يطلع على ق�ص�ص �شهرية يف الأدب العربي
منها ق�ص�ص كليلة ودمنة�.أختار منها ق�صة :
احلمامة والثعلب ومالك احلزين((( :زعموا �أن حمامة كانت تفرخ يف ر�أ�س نخلة
طويل���ة ،ف����إذا فق�ست وكرب الفراخ جاءه���ا ثعلب فيقف يف �أ�ص���ل النخلة وي�صيح بها
ويهدده���ا ب�أن يرق���ى �إليها �أو تلقي �إليه فراخها فتلقيها �إلي���ه ،وذات يوم ،جاء مالك
احلزي���ن فوقف عل���ى النخلة فلما ر�أى احلمامة كئيبة حزين���ة �شديدة الهم وعندها
فرخ���ان ،ق���ال لها يا حمامة ما يل �أراك كا�سفة الب���ال ؟ �سيئة احلال ؟ فقالت له :يا
مال���ك احلزين �إن ثعلب ًا دهيت به ،كلما كان يل فرخان جاءين يتهددين ف�أطرح �إليه
فرخي.ق���ال لها مالك احلزين � :إذا �أت���اك فقويل له ال �ألقي �إليك فرخي ،فارق �إيل،
َّ
ف����إذا فعلت ذلك و�أكلت فرخي طرت عنك وجنوت بنف�سي.ثم طار فوقع على �شاطئ
نهر ،ف�أقب���ل الثعلب فوقف حتت النخلة ثم �صاح ،ف�أجابته احلمامة مبا علمها مالك
احلزين ،فقال لها� :أخربيني من علمك هذا ؟ قالت  :علمني مالك احلزين ،فتوجه
الثعل���ب حتى �أتى مالك ًا احلزين على �شاطئ النهر .فقال له الثعلب يا مالك احلزين
�إذا �أتت���ك الريح عن ميين���ك ف�أين جتعل ر�أ�سك ؟قال  :ع���ن �شمايل.قال  :ف�إن �أتتك
عن �شمالك �أين جتعل ر�أ�سك ؟ قال � :أجعله عن مييني ،قال � :إذا �أتتك الريح من كل
مكان �أين جتعل ر�أ�سك ؟ قال � :أجعله حتت جناحي ،قال :ف�أرين كيف ت�صنع ،ف�أدخل
الطائر ر�أ�سه حتت جناحه فوثب عليه الثعلب فدق عنقه فقتله و�أكله.
(((

عبد اهلل بن املقفع .كليلة ودمنة .ن�شر دار الكتاب العربي .بريوت� .ص229
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ت�أثري هذه الق�صة لغة ال�صفوف العليا واملراهقة :

هنا يتعلم النا�شئ بفظة ( زعموا) لتدل على �أن اخلرب متخيل ،فبهذا يكت�شف
لفظ���ة جديدة ت�ضاف �إىل قامو�سه اللغوي ،مل تكن من �سابق قد مرت عليه فيما قر�أ
م���ن ق�ص�ص .وه���ذه املرتادفات :ما يل �أراك كا�سفة البال� ،سيئة احلال ؟ من الرثاء
اللغ���وي مبكان ،ولفظة (دق) به���ذا ال�سياق لها معنى غري ما مر بالنا�شئ من معاين
ه���ذه الكلمة،فهذا الرتكيب ( دق عنقه) مبعنى  :قتله.وهذا من الرتاكيب اجلديدة،
وبيانها ف�صيح بليغ.
ق�صة  :الورد له �شوك ((( عاد زاهر من املدر�سة ،ف�سلم على �أمه و�أبيه ،ثم قبل
ر�أ�سيهم���ا فدعوا له بكل خري،وبع���د �أن ارتاح قلي ًال جل�س �إىل طاولته وفتح كتبه وقال
�:س�أقط���ف بع�ض الأزهار و�أ�ضعه���ا يف ك�أ�س على طاولتي.خرج زاهر �إىل حديقة داره
وق���ال � :أنت �أيتها الزنبقة اجلميلة ،و�أنت التي بجوارها ،ثالث زنابق تكفي .اهلل ! ما
ه���ذه الوردة! تعايل �إيل�.سم���ع زاهر �صوت ًا يقول :يا زاه���ر ال تقرتب مني .قال زاهر
من الذي يناديني ؟ وملاذا ال �أقرتب منك �أيتها الوردة اجلميلة؟ �أما ترين الزنابق يف
ي���دي؟ اقرتب زاهر م���ن الوردة ،فهي�أت �شوكة من �شوكاتها القوية ،وملا مد زاهر يده
ليقطف الوردة ،غر�ست �شوكتها يف �إ�صبع زاهر ف�صاح ،وملا �سمع �أبوه ال�صوت �أ�سرع
�إلي���ه� ،إذ به يرى الدم ي�سيل م���ن �إ�صبع ولده ،والزنابق ملقاة عل���ى الأر�ض ،والوردة
احلم���راء �شاخم���ة بر�أ�سها هز �أبو زاهر ر�أ�سه وق���ال  :لو كان للزنبق �شوك يدافع به
عن نف�سه ،ملا ا�ستطعت يا ولدي �أن تقطف زنبقة واحدة منها.
ت�أثري هذه الق�صة يف لغة هذه املرحلة :

�ألفاظ هذه الق�صة توحي بالهدوء واالطمئنان ،مبا تن�شره من �إيحاءات الأمان.
وال�س�ل�ام ا�سم من �أ�سماء اهلل تعاىل .كلمة زنبقة ،وزنابق ،رمبا كانت خمن الألفاظ
((( د� .أحمد اخلاين .الورد له �شوك .ن�شر دار الوراق .مرتجمة للغة الإجنليزية .الريا�ض ط1
1428هـ ون�شرت يف جملة اجلندي امل�سلم 1405هـ
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اجلديدة على الق���ارئ ،فهو يعرف الزهر ،والورد� ،أما الزنبق ،فرمبا مل ي�سمع بهذه
الكلم���ة قب ًال .وعب���ارة ( دعوا له ) تدل على احلميمية بني �أف���راد الأ�سرة الواحدة.
فهذه الألفاظ والعبارات ،ترثي لغة النا�شئة يف هذه املرحلة بثقافة ممتازة ذات قيمة
�شعوري���ة وتعبريية يف �آن مع��� ًا �أما الزنابق فهي من �أ�سماء الزه���ر ذي اللون الأبي�ض
والزه���ر الأ�صف���ر ،والوردة احلمراء ،فف���ي الق�صة التلوين اللفظ���ي ،يلون الر�ؤى يف
خميلة القارئ ،فتزيده �شفافية يف التفكري والتعبري.هذا عدا عن ال�شوكة و�إيحاءاتها
البن���اءة يف مواق���ف النا�شئ يف احلياة ،فال�شوكة ذات قيم���ة تعبريية متفردة� ،سوف
يطل���ع النا�ش���ئ على مدلوالتها م�ستقب ًال ؛ �أنها تعني ال�س�ل�اح الذي يرفعه اجلي�ش يف
وجه من يعتدي على وطنه .لفظة ( ال�شوكة ) يف هذه الق�صة تدل على �سالح النبات
ليدافع به عن نف�سه ،و�ستدخل هذه اللفظة قامو�س القارئ النا�شئ ،وتختزن يف عقله
الباط���ن ،لتربز ه���ذه اللفظة جمدد ًا مبعان أ�خ���رى يف تعبريه.اللفظة هي هي ،ولكن
م���ع الفارق يف اال�ستعمال والداللة.وهكذا ف�إن هذه الق�صة ترثي لغة القارئ النا�شئ
ومتده ب�ألفاظ بعيدة الغور يف معانيها م�ستقب ًال.
ق�ص��ة  :بنت���ه ال�صغ�ي�رة ((( قال ال�شي���خ  :كنت يف �صدر �أيام���ي �شرطي ًا ،وكنت
قا�سي��� ًا ك�أن يف �أ�ضالع���ي جندل���ة ال قلب ًا ،ثم تزوجت فولدت جاريت���ي يل بنت ًا ،كانت
ال ُبنية بدء حياة يف بيتي ،وبدء حياة يف نف�سي ،فرزقت روحي منها �أطهر �صداقة يف
�صديق  ،ولكن حب ابنتي جعلني �أكره اخلمر كره ًا �شديد ًا.فلما مت لها �سنتان ماتت.
فرجع���ت بجهلي �إىل �شر مما كنت في���ه ،وكانت �أحزاين �أفراح ال�شيطان ،فلما كانت
ليل���ة الن�صف من �شعبان كانت ليلة جمع���ة ،فبت كامليت مما ثملت ،وقذفتني �أحالم
�إىل �أحالم،ث���م ر�أيت القيامة واحل�شر ،و�سمعت خلفي زفري ًا كفحيح الأفعى ،فالتفت
ف�إذا �أنا بتنني عظيم يريد �أن يلتقمني ،فمررت بني يديه هارب ًا فزع ًا ،ف�إذا �أنا ب�شيخ
((( م�صطفى �صادق الرافعي .وحي القلم .ن�شر دار الكتاب العربي .بريوت �سنة (ال يوجد) ج1
�ص229
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ه���رم يكاد ميوت �ضعف ًا ،فقلت� :أجرين و�أغثن���ي فقال � :أنا �ضعيف كما ترى ،فوليت
هارب ًا ،وق���رب التنني مني ،فنظرت ،ف�إذا جبل كالدار العظيمة ،له كوى ف�إذا بابنتي
الت���ي مات���ت قد �أ�شرفت علي ،ثم م���دت �إيل �شمالها فتعلقت به���ا ،ومدت ميينها �إىل
التن�ي�ن ،ف���وىل هارب ًا ،فقلت :يا بنيت���ي �أخربيني عن هذا التنني ال���ذي �أراد هالكي،
قالت :يا �أبت ذاك عملك اخلبيث.قلت  :فذلك ال�شيخ ال�ضعيف ؟ قالت :ذاك عملك
ال�صالح .فانتبهت من نومي فزع ًا ف�صححت النية على التوبة.
ت�أثري هذه الق�صة يف لغة ال�صفوف العليا :

ه���ذه الق�صة ،مدر�سة لغوي���ة نبد أ� مع الن����ص ( :ك�أن يف �أ�ضالعي جندلة) .مل
يج���د القارئ يف �أي ن�ص ق�ص�صي فيما ق���ر�أت ،من ا�ستعمل لفظة ( اجلندلة ) غري
الرافعي.وهذا التعبري ( كانت البنية بدء حياة يف بيتي ،وبدء حياة يف نف�سي) .وهذا
الرتكي���ب ( فرزقت روحي منها �أطهر �صداق���ة يف �صديق ).وهذا الرتكيب ( وكانت
�أح���زاين �أف���راح ال�شيطان).وهذا الرتكيب ( �سول يل ال�شيط���ان �أن �أ�سكر �سكرة ما
مثله���ا ) �أي  :ما مثلها �سكرة ،وه���ذا الرتكيب �سين�صرف يف قلم القارئ من ال�شرية
�إىل اخلريية ،ك�أن يقول  :لقد �صليت يف احلرم املكي عند الكعبة يف احلجر �صالة ما
مثلها�.أي � :صالة خا�شعة ما مثلها �صالة �صليتها من قبل .وهذا الرتكيب ( وقذفتني
�أح�ل�ام �إىل �أحالم ).وه���ذا الرتكيب ( تنني عظيم يري���د �أن يلتقمني) �أي :يبتلعني
لقم���ة واحدة.وهذا الرتادف من الغنى اللغوي �:أجرين و�أغثني.ولفظة ( كوى) جمع
ك���وة ،وهذا من نادر اال�ستعم���ال للفظة (نافذة ).العمل ال�سيئ �ص���ار تنين ًا ،والعمل
ال�صالح حتول �إىل �شيخ هرم.
فه���ذا الق�صة تعد معلم ًا من معامل الرثوة اللغوي���ة الف�صيحة البليغة الرثة ،بل
تع���د منجم ًا من ال�ث�راء اللغوي يف لغة القارئ العرب���ي ،وال �سيما من كان يف املرحلة
الثانوية من طالب ال�صفوف العليا واملراهقة.

94

ل �غ��ة ال �ط �ف��ل ال �ع��رب��ي (� )1أدب
الأطفال و�أثره يف تنمية لغة الطفل

عاقب���ة احل�س���د ((( يحك���ى �أن �أخوين �شقيق�ي�ن ،ورثا عن �أبيهما م���ا ًال عظيم ًا،
كان �أكربهما،وا�سم���ه ( كا�س���د) �سفيه ًا ب���دد �أمواله ،و�أما عابد �أخ���وه الأ�صغر فقد
ً
عاق�ل�ا ر�شيد ًا �صاح���ب خلق ودين،ال ينف���ق �أمواله �إال فيم���ا ير�ضي اهلل تعاىل.
كان
وكان يعمل بالتجارة فنمى اهلل �أمواله�.سمع كا�سد �أن �أخاه يريد �أن ي�سافر يف جتارة
كبرية و�سوف ي�أخذ معه كل �أمواله ليتاجر بها ،فذهب �إليه و�أخذ يتباكى �أمامه وقال
 :جئت���ك تائب��� ًا ،فق���رر عاب���د �أن ي�أخذ �أخاه مع���ه يف �سفره ليك�سب مع���ه ما ًال حال ًال،
فا�ست�أجر رج ًال يدله على الطريق وحمل على البغال �أحماله و�أمواله.
قال كا�سد لأخيه :تعبت الدواب ،فالأف�ضل �أن ننزل ههنا ،فنزلوا عن دوابهم
وق���ال كا�س���د لأخيه  :اجل�س هنا ي���ا �أخي ف�أنت متعب ،و�س�أذهب �أن���ا والدليل لن�سقي
الدواب .وبعد فرتة جاء �أخوه وحده قال عابد و�أين الرجل؟ ف�أخرج حب ًال وجعل ي�شد
وثاقه به ،وقال :لقد قتلت الرجل و�س�أقتلك و�آخذ املال كله.فجعل عابد يقاوم احلبل
حت���ى �أخرج يده منه ،ف�أخرج كا�س���د �سكين ًا وهم بقتل �أخيه ،فجاء ثعبان والتف على
ج�س���د كا�سد و�صار يلدغه ويفرغ ال�سم يف ج�سده ،ثم تركه وعاد من حيث �أتى.مرت
قافلة ف�أخربهم عابد بالق�صة ،فتعجبوا من ح�سد �أخيه له.ورافقهم عابد �إىل حيث
يريد.
ت�أثري هذه الق�صة يف لغة ال�صفوف العليا :

يبدو �أن هذه الق�صة جاءت تعليمية ،فيها بع�ض ما ي�ستفيد منه القارئ،لي�ضيفه
�إىل قامو�س���ه اللغ���وي ،كلفظة (يتباك���ى ) ومعناها  :تكلف الب���كاء ،وهي لفظة رمبا
���م ) وذلك يف قوله ( ه���م بقتل �أخيه)
كان���ت جدي���دة على لغ���ة النا�شئ .ولفظة( ه َّ
فلفظة الهم تعني � (:إرادة ال�شيء) ((( ،ولكن هذه الق�صة ال ترتقي �إىل الرثاء اللغوي
كالذي مرت �سابق ًا للرافعي ،والطالب يف هذه املرحلة يقر أ� كل ما و�صل �إىل يده ،ثم
((( �إعداد وحدة ثقافة الطفل بدار الوطن ن�شر دار الوطن الريا�ض �سنة (ال يوجد)
((( حممد بن �أبي بكر الرازي .خمتار ال�صحاح .ن�شر دار الإميان .دم�شق بريوت
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يقوم بعد ذلك بانتخاب الأف�ضل.
ق�ص��ة ال�صياد وال�شبكة((( :يحك���ى �أن رج ًال ا�سمه �أبو الن�صر ال�صياد ،كان يف
�ضن���ك من العي�ش ،وفقر �شدي���د ،فخرج ذات يوم طالب ًا ال���رزق ،ف�أعياه ذلك ،حتى
�ضاقت به ال�سبل ،فمر ب�شيخ ف�شكا �إليه حاله ،ف�أم�سك ال�شيخ بيده و�أخذه �إىل البحر،
فلما و�صال �إىل ال�شاطئ ،تو�ض�أ ال�شيخ و�صلى ركعتني ،و�صلى ال�صياد معه ،ثم تقدم
ال�شي���خ وق���ال  :ب�سم اهلل ،ث���م رمى ال�شبكة ،فخرج���ت له �سمكة عظيم���ة ،ف�أعطاها
لل�صياد وقال له  :خذها واذهب �إىل ال�سوق فبعها وا�شرت لأهلك طعام ًا وك�ساء .ففرح
ال�صي���اد فرح ًا �شديد ًا ،وذه���ب �إىل ال�سوق فباع ال�سمكة وا�ش�ت�رى فطريتني .وبينما
ه���و يف طريق���ه� ،إذا بامر�أة حتمل بني يديها طف ًال �صغ�ي�ر ًا ،وقد بلغ بها اجلوع مبلغ ًا
عظيم ًا ،ونظرت هي وطفلها �إىل الفطريتني ،فقال ال�صياد يف نف�سه  :لقد بلغ اجلوع
م���ن هذي���ن ،مثل ما بل���غ من زوجتي وول���دي ،فلمن �أعطي الفطريت�ي�ن ؟ ومل يتحمل
منظر الدموع تنهمر من عيني ال�صغري و�أمه ،ف�أعطاهما الفطريتني واح�سبهما عند
اهلل تعاىل ،فتهلل وجه املر�أة و�صبيها بالب�شر والفرح ،ودعت له �سر ًا وجهر ًا.
�أكمل ال�صياد �سريه �إىل بيته ،وهو يحمل همه ،وال يدري كيف يدخل على �أهله
بغري طعام ،وبينما هو على هذه احلال� ،إذا به ي�سمع رج ًال ينادي � :أال من يدلني على
أ�ب���ي ن�ص���ر ال�صياد ؟ فدله النا�س عليه ،فقال الرجل ل���ه� :إن �أباك قد �أقر�ضني ما ًال
منذ ع�شرين �سنة ،ثم مات ،خذ يا بني ثالثني �ألف درهم مال �أبيك .فقال �أبو ن�صر
 :وحتول���ت �إىل �أغنى النا�س ،و�صارت عندي بيوت وجت���ارة ،و�صرت �أت�صدق بالألف
درهم يف املرة الواحدة.
ت�أثري هذه الق�صة يف لغة ال�صفوف العليا :

تقول الق�صة( :كان يف �ضنك من العي�ش ،وفقر �شديد ).فمن معاين ال�ضنك
((( د� .أحم���د �سامل بادويالن  .ن�شر دار طوي���ق للن�شر والتوزيع .الريا�ض ط1428 1هـ 2007م
�ص 63و .64
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( ال�ضيق وال�شدة يف كل �شيء ).34فقد �أتى القا�ص مبرتادف يف املعنى بني ،ال�ضنك
والفقر.وه���ذا من الغنى اللغوي ،الذي يكت�سب���ه قارئ الق�صة .وكذلك الفقر ،و�صفه
بال�شدة لتقوية املعنى ،وهذا ما يزيد ر�صيده يف قامو�سه اللغوي .ويف قوله ( فخرجت
ل���ه �سمكة عظيمة) وهنا و�صف الغام�ض �أو املبه���م لتو�ضيحه ،فلو قال  :فخرجت له
�سمكة ،لدل على املعنى ،ولكنه �أ�ضاف ال�صفة �إىل املو�صوف لبيان حاله ،وقوله ( فرح
ال�صي���اد فرح ًا عظيم ًا ) و�صف الفرح بالعظمة لتقوية املعنى.وكذلك لفظة ( تهلل)
�ل��لأ (.بالب�شر والفرح) لفظتان مرتادفت���ان)( .ودعت له �سر ًا وجهر ًا)
معناه���ا  :ت أ
ا�ستعمل القا�ص الأ�ضداد ،ي�سمى يف علم البالغة ( الطباق) .وا�ستعمل القا�ص ( �أال
من يدلني ) �أداة التنبيه يف مفتتح كالم الرجل الذي ي�س�أل عن ال�صياد ،وكان يكفي
�أن ين���ادي  :م���ن يدلني على الرجل؟ ،ولكن ج���اءت �أداة اال�ستفت���اح لتنبيه ال�سامع،
وهذه �إ�ضافة �إىل �أ�سلوب البيان لدى القارئ النا�شئ� ..إن هذه الق�صة كنز يرثي لغة
العربي ،القارئ النا�شئ.
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المبحث الرابع

�أثر الق�صة يف لغة الطفل
�أ ـ �أثر الق�صة يف لغة الطفل ال�شفهية :

عندم���ا يب���د�أ الطفل تعلم الق�صة ،يف الطفولة املبك���رة ،فيما قبل تعلم القراءة
والكتاب���ة� ،سواء قرئت ل���ه ،يف الرو�ضة �أم التمهيدي� ،أو قر�أه���ا مب�ساعدة املعلمة �أم
�أم���ه ،ف�إن �آلي���ة النطق لديه ،ت�صبح �أق���در على �سالمة البيان ،م���ن الطفل الذي مل
يتل���ق ه���ذه الرعاية يف ق���راءة الق�صة ،وكذلك تك���ون املفردات أ�ق���رب �إىل ذهنه يف
اال�ستعمال و�صياغة اجلمل واال�سرت�سال ملدة �أطول ،من طفل نظري مل يقر أ� له �أحد.
وه���ذه الق�ص�ص الت���ي تنا�سب مرحلته العمرية والعقلي���ة ،جتنبه اال�صطدام ب�ألفاظ
�صعب���ة النطق كالألف���اظ التي فيها حروف لثوية ،وال �سيم���ا حرف الظاء،كما جتنبه
كث�ي�رة احل���روف املعقدة كلفظ���ة القنفذ ،وحينما يك�ب�ر الطفل وينتق���ل �إىل مرحلة
الق���راءة والكتابة يف املدر�سة االبتدائية يف ال�صف���وف الأوىل ،تبد أ� الق�صة عطاءها
�ألفاظ ًا فيه الدخول �إىل عامل �أرقى لفظ ًا ،و�أكرث تنوع ًا ،فما كان لفظه �صعب ًا بالأم�س،
ي�صبح اليوم �سه ًال .ويف املرحلة املتو�سطة ،ي�صبح عمر الطفل العقلي يف هذه املرحلة
الإعدادي���ة� ،أكرب من عمره الزمني ،وذل���ك لكرثة املخزون من املفردات يف قامو�سه
اللغوي ،وكرثة املران على نطقها جتعله �أرقى من �أترابه الذين مل يقر�ؤوا مثل ما قر�أ
من الق�ص�ص.
ويف املرحل���ة الثانوية ،ي�صبح الطال���ب يف �صفوفه العليا ،خطيب��� ًا مفوه ًا ،وهل
ينبغ اخلطباء �إال بوفرة القراءة واملران والتدريب على خطب يختار �ألفاظها اختيار ًا
واعي��� ًا ،ويت���درب على �أدائه���ا تدريب ًا دائب ًا،حت���ى ي�سل�س قياد الألف���اظ ،وتنثال عليه
انثي���ا ًال كخاطرة �شعري���ة هدرت يف نف�س �صاحبها ،ف�ألهمته م���ن البيان ما خرج عن
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الإعداد �إىل الإلهام.لذلك ف�إن قراءة الق�ص�ص للطفل يف املرحلة املبكرة من حياته
�ضرورية ،لأنها ت�شكل الأ�سا�س البياين يف لغته م�ستقب ًال.وتفتح �أمامه �أبواب التفكري
والتعبري ب�شكل �سليم�.إ�ضافة �إىل الرثاء اللغوي.
ب ـ �أثر الق�صة على لغة الطفل الكتابية :

ويب���د�أ �أث���ر الق�ص���ة يف اللغ���ة الكتابي���ة ،منذ بداي���ات تعلم الطف���ل الكتابة،
يظه���ر هذا الغنى اللغوي ن�سبي ًا يف كتابات الطفل من���ذ ال�سنوات الأوىل يف املدر�سة
االبتدائي���ة،يف �أ�سل���وب التعب�ي�ر خا�صة؛ �إذ ي�صبح قل���ب الطفل قالب��� ًا للألفاظ التي
اكت�سبها من قراءة الق�صة،حيث ِترد �ألفاظ معينة من الق�صة التي قر�أها ،وتن�ساب
�إىل ذهن الطفل وجتري يف �سيالته النف�سية والعقلية ،وت�سكن يف عقله الباطن فيما
حت���ت عتب���ة ال�شعور ،منتظرة الفر�ص���ة املنا�سبة لتعرب عن نف�سه���ا ،فتظهر يف كتابة
الطفل الإن�شائية ؛ يف التعبري وال�شرح  ،فهما ي�شكالن امليدان احليوي لتلك املخزونات
الإبداعية .ومع ا�ستمرار الطفل لقراءة الق�صة يف املرحلة العمرية املتو�سطة ،ترتقي
لغ���ة الكتابة لديه ،كم ًا ونوع ًا ،لقد فهم الطفل يف املرحلة االبتدائية من خالل قراءة
الق�ص���ة� ،أن (الإن�شاء ) ه���و التعبري عما يح�سه الإن�سان ،لذل���ك يغو�ص يف م�شاعره
حينما يريد �أن يعرب عن م�شاهداته ،ولنت�صور �أن اثنني دخال حديقة وطلب املعلم �أن
يع�ب�ر كل منهما عن زيارته لهذه احلديقة ،فمن مل يقر أ� الق�ص�ص يكتفي ب�أن ي�صف
الع���امل اخلارجي ،ك�أن يقول مث ًال  :حديقة جميلة ،فيها الأ�شجار النا�ضرة ،والأزهار
الفواح���ة ،والبالبل املغردة..وه���ذا لي�س له �أي قيمة فنية،بينم���ا جند قارئ الق�صة
يقول  :كنت مهموم ًا ف�شعرت بال�سرور ،لقد زالت ك�آبتي ،وملا دخلت احلديقة و�صلتني
ر�سالة ،جذبتني،وملا بحثت عن م�صدرها بني الأوراق� ،إذ بزهرة تتب�سم يل ،والبلبل
يرح���ب بي قائ ًال� :أه ًال و�سه ًال ،يدخل قارئ الق�صة �إىل ح�س الطبيعة ،فالكون كتاب
مفت���وح يقر�أ في���ه متناغم ًا مع �إبداع اهلل فيما خلق.في�صب���ح يف م�ستقبل الأيام �أديب ًا
�أريب ًا ،وهل يولد الأديب �إال هكذا؟.
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�أم���ا يف املرحلة الثانوية ،مرحلة ال�صفوف العلي���ا ،ف�إن النا�شئ يف هذه املرحلة
يكون قد ن�ضج فكر ًا ،ون�ضج معه الأ�سلوب الذي �سيعرب به،بعد �أن كان هذا الأ�سلوب،
ميي���ل ن���ارة �إىل املنهج الأدب���ي �أو العلم���ي �أو الفل�سفي،يف هذه املرحل���ة ،يتكون لديه
امل�سار الذي ي�سري به قلمه ،فهذا يعرف ب�أ�سلوبه البياين وعنايته بالألفاظ الف�صيحة
البليغة ،ت�أثر ًا بالق�ص�ص التي اجته �إليها يف تكوين ذائقته الأدبية ،فهذا قر أ� لنجيب
حمفوظ رواياته (مريامار� ،أو ثالثيته) فت�أثر ب�أ�سلوبه وذلك ب�سبب الغنى اللغوي مت
ل���ه من خالل هذه الق���راءة ،وذاك قر�أ لغريه فت�أثر ب�أ�سلوب���ه يف ق�ص�صه .نعم يت�أثر
الق���ارئ العرب���ي بلغة الق�صة الت���ي يقر�ؤها� ،إنها ترثي خمزون���ه اللغوي ؛ مفردات،
وجم ًال ،و�أ�ساليب ،مما يرفع �أ�سلوب النا�شئ البياين �إىل م�ستوى الإبداع.
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الخاتمة
تعرفن���ا يف ه���ذه الأوراق� ،إىل دور الق�ص���ة يف منو اللغة ل���دى الطفل العربي
من���ذ طفولت���ه املبك���رة ،وفيها الق�ص���ة ب�أنواعها ؛ ق�ص���ة قبل تعلم الطف���ل القراءة،
وه���ي الق�صة امل�صورة� ،ص���ورة دون كالم ،ويف هذا الدور يك���ون الطفل متلقي ًا اللغة
م���ن غريه ،فتتحفز �أحا�سي�س���ه ال�ستيعاب ما يلقى على م�سامع���ه (،واهتمام الراوي
بالكلم���ات نف�سها ،عام���ل من عوامل جناحه ،والراوي املمت���از ال بد �أن يكون متمكن ًا
م���ن لغة الق�صة ،متحكم ًا يف الكلمات فينطقها نطق��� ًا �سليم ًا ،متميز النربات وا�ضح
الكلم���ات ) .40ويجب �أال ينظر الآب���اء واملعلمون �إىل الطفل نظرته���م �إىل �أنف�سهم،
ولك���ن ب�ص���ورة م�صغ���رة ،ال ن�شب���ه الرج���ل بال�سي���ارة الكب�ي�رة ،والطف���ل بال�سيارة
ال�صغ�ي�رة ،فللطفل عامل���ه امل�ستقل ،يجب علينا نح���ن الكبار �أال نقي����س �أبناءنا على
�أنف�سن���ا ،فنحن خلقنا يف عامل غ�ي�ر عاملهم ،وال �سيما يف مراحل الطفولة املبكرة �أو
حتى ما بعد هذه املرحلة،
ويف الط���ور الث���اين من �أط���وار الطفول���ة ،تكون الق�ص���ة م�صورة م���ع قليل من
الكلم���ات ،يراه���ا الطف���ل مر�سوم���ة ،فيح���اول �أن يكت�س���ب اللغة من خ�ل�ال ال�سمع
وامل�شاهدة ،يف ال�سمع ميتد حرف الألف يف كلمة ( ال�سماء) فيفتح الطفل فمه وميد
حرف الألف يف �أثناء نطقه .و�أما حرف الواو ،ف�إن الطفل يزم �شفتيه يف �أثناء نطقه
ه���ذا احلرف ،مثل كلم���ة ( يكون) فريبط الطفل بني �شكل احل���رف وبني نطقه كما
يفعل مدربه �أو املعلمة .و�أما احلروف اللثوية ،فلها معاملته اخلا�صة يف نطقها ،حيث
ي�سه���ل على الطف���ل �أن ينطق لفظة ( الذئب ) ب�شكله���ا ال�صحيح ،ومييل �إىل نطقها
بلفظ���ة (الزئب) يف �أوائ���ل تعلمه ،وهنا يتدخ���ل العامل املوجه للطف���ل ،وهو الأم �أو
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املعلمة ،لت�صحح نطق الطفل بالقدوة ،فتنطقها �أمامه �سليمة ،وتطلب �إىل الطفل �أن
ي�ضع ل�سانه بني �أ�سنانه ،فيحاول مرات ومرات ،ومع املران ي�ستقيم نطقه.
وح�ي�ن يجتاز الطفل مرحلة التلق���ي يف الق�صة ،ترتقي به م���ع املرحلة العمرية
�إىل �أن تك�ث�ر كلمات الق�صة على ح�ساب ال�ص���ورة فيها ،حيث تكون �آلية النطق لدى
الطفل قد اكت�سبت الق���وة يف �إخراج احلروف من خمارجها ال�سليمة ،وعندها يكون
الطفل قادر ًا على �أن يقر�أ مبفرده ،دون م�ساعدة وذلك حينما يكون قد دخل املدر�سة
واجتاز ال�صف الأول �أو الثاين ،ويف هذا الدور تنمو لغته ،ويتكون لديه معجم �ألفاظ،
كم���ا ق���ر�أ زاد ر�صيده من املفردات التي تخزنها ذاكرت���ه ،وتردها �إليه عند احتياج
الطفل �إليها ،يف در����س التعبري مث ًال،في�ستطيع الطفل بهذا املخزون اللغوي �أن يعرب
عن الفكرة ب�ألفاظ منا�سبة �أو ًال ،وفيها نوع من ال�شفافية ثاني ًا.
و�إن ه���ذه الألف���اظ التي اكت�سبه���ا الطفل ،لت�ش���كل ر�صيده البي���اين يف مواقف
يطل���ب �إليه فيه���ا التعبري عن موقف معني ،يف املدر�سة ،يف طاب���ور ال�صباح مث ًال� ،أو
يف ي���وم ال�شج���رة ،و�أمثال هذه املنا�سبات التي تكرث فيه���ا الكلمات الطالبية ،فيكون
قارئ الق�صة م�ستعد ًا لأن ي�شارك م�شاركة فعالة يف هذه املنا�سبات ،مبا اكت�سبه من
�ألفاظ وتراكي���ب و�أ�سلوب طبع عليه يف �أثناء قراءته الق�ص�ص ب�أنواعها.وهكذا تنمو
اللغ���ة لدى الطفل كلما ق���ر�أ املزيد من الق�ص�ص.يف املرحل���ة االبتدائي العليا تتكون
لدي���ه هواية قراءة الق�ص�ص فيكت�سب منها املزي���د من املهارات اللغوية.ويف املرحلة
املتو�سط���ة يرتقي مع الق�صة ومع ما متد لغته م���ن ثراء يف الألفاظ واجلمل و�أ�سلوب
ال�صياغة.ويف املرحلة الأخرية من الطفولة،
يف ال�صف���وف العليا تتلون ال���ر�ؤى لديه ،في�أتي ب�ألفاظ �شفافة ملونة م�صورة ،ال
يكتف���ي بالألفاظ املع�ب�رة عن املعاين ب�أ�ساليب تقريرية ،ب���ل يلج�أ �إىل الت�صوير حني
ً
فمث�ل�ا يف در�س التعبري ،طل���ب املعلم من الط�ل�اب �أن ي�صفوا
ا�ستعمال���ه الألف���اظ،
حديقة.فالطال���ب ال���ذي مل يق���ر�أ الق�ص����ص يق���ول يف ه���ذا التعبري ً
مث�ل�ا  :دخلت
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احلديق���ة وكانت خ�ضراء زاهية� ،سرت يف ممرها بني الأ�شجار ،وال�شم�س تلقي علي
�أ�شعتها الذهبية والع�صفور يزقزق ،والبلبل يغني...وما �إىل ذلك من هذه الأ�ساليب
التقليدية.بينم���ا جند ق���ارئ الق�صة يقول مث ًال  :دخلت حديق���ة �شعرت �أن كل �شيء
فيه���ا ح���ي ،الأزهار تتح���ادث فيما بينها ،زه���رة ت�س�أل زهرة ت�س�أله���ا عني :من هذا
الزائ���ر الغري���ب ؟ والع�صفور ينب���ه الع�صفورة قائ ًال :لقد جاء ه���ذا ال�شاب يزورنا،
والبلب���ل يبكي�.أو يغني ،ح�سب احلالة النف�سي���ة للطالب املعرب عن �أحا�سي�سه �إن هذه
اللغة اجلميلة ،هي �إحدى معطيات قارئ الق�صة،
�أما الأ�ساليب الإبداعية ؛ فهي �إحدى معطيات قراءة الق�ص�ص ،كهذا الأ�سلوب
العجيب ( ال�شم�س والكواكب نار ،ولكنها على الدنيا نور� .أما وجهك يا حبيبي فنور،
وكلن���ه على قلبي ن���ار .41والقارئ يف ه���ذه املرحلة العليا ي�ث�ري قامو�سه اللغوي من
خالل قراءته الق�صة باملرتادفات من الألفاظ ،وقد ر�أينا �شيئ ًا من ذلك يف بع�ض ما
ق���دم من ق�ص�ص هنا وذل���ك يف معر�ض احلديث عن لغة الطفل يف مرحلته املبكرة،
حي���ث حفظ لنا التاريخ هذا الن�شيد لهن���د بنت عتبة ترق�ص ولدها معاوية وذلك يف
قوله���ا � :إن ُبن���ي معرق كرمي ( �ص )  .7هنا ت���رادف بني :معرق وبني  :كرمي.وكذلك
يف ق�ص���ة ال���دب ال�شره ،ورد هذا الرتادف .رودي �شره يحب الطعام� (.ص  ) 12ويف
ق�صة :جميل يف ح�ضرية اجلمال  :ثم قام الذئب وقفز على اجلمل ،ك�أنه ال�صاروخ.
�ص .13ففي هذه العبارة ت�شبيه ،يقوم يف ذهن الطفل ت�صوره� ،سرعة متفوقة هائلة،
ويف حرك���ة ذهني���ة يتداعى �أمام���ه ذلك امل�شهد ويت�ص���وره ذئب��� ًا �شر�س ًا...وهذا من
الغنى اللغوي الت�صوري النا�شئ عن الت�شبيه.
ح�صالته اللغوية كم هائل
ويف نهاي���ة مرحلة الطالب يف �صفوفه العليا يتكون يف ّ
م���ن الألفاظ الراقية ،مما جتع���ل القارئ ذا ثقافة ممتازة ،يعطي يف م�ستقبل الأيام
�أف�ض���ل ثمار الثقافة التي ت�صب يف رفع م�ستوى التفكري والتعبري يف بناء �صرح ثقافة
وطنية تعيد جمد اللغة العربية �إىل مكان ال�سيادة بني لغات العامل.
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التوصيات
وا�ستثمار ًا لهذا البحث ،ميكن �أن تكون التو�صيات املتعلقة بهذا املو�ضوع ما يلي :

�1 .1أن يع���د معلم الأطفال الق�صة �إع���داد ًا خا�ص ًا ،بحيث يلم �إملام ًا تام ًا ،بعلم
نف����س الطفل من الناحية ال�سيكولوجي���ة ،والبيولوجية ،كي يح�سن التعامل
م���ع الطفل يف �أداء مهمته ،وه���ي تلقينه الق�صة وتدريب���ه عليها ،منطوقة
نطق��� ًا �سليم ًا ،بعد �أن تعد �إعداد ًا متقن ًا ،يف اختي���ار الألفاظ املنا�سبة لكل
مرحلة عمرية من مراحل �سني الطفل ،ك�أن ينطق احلروف من خمارجها
ال�صحيح���ة ،ويختار الألفاظ البعيدة عن التعقي���د ،،و�أن تكون يف مراحلة
التعليم الأوىل من بيئة الطفل ؛ مما ي�سمعه ويراه� ،أي تكون م�ألوفة لديه،
غ�ي�ر غريب���ة عنه ،وذل���ك لي�سهل متثله له���ا ،ويكون نطقه له���ا متكن ًا غري
متكلف ،لت�صبح هذه الألفاظ يف منطوق الطفل،ك�أنها �صيغت مع املناغاة.
�سهولة وب�ساطة وحب ًا لها ولأدائها.
�2 .2أن يعد الكتاب الذي يحت���وي الق�صة �إعداد ًا خا�ص ًا �أي�ض ًا� ،أن يكون جذاب ًا
ً
جمي�ل�ا وكين ًا ،فالورق يح�سن �أن يكون �أقرب �إىل املقوى ،و�أن يكون �صقي ًال
ذا �أل���وان زاهي���ة جميل���ة ،و�أن يكون الغ�ل�اف �أمل�س ،علي���ه ر�سمات حتبب
مبحتواه.
�3 .3أن يك���ون املكان الذي يتم يف تعليم الطفل الق�ص���ة منا�سب ًا ،ذا موا�صفات
ت�سم���ح للطفل �أن يتعلم بارتياح ؛ ك�أن تك���ون الإ�ضاءة منا�سبة ،وجو املكان
�صحي ًا ،وهادئ ًا بعيد ًا عن الإزعاج وال�ضو�ضاء.
4 .4يج���ب البعد عن الزجر والنهر والت�أنيب يف كل الأحوال ،وال �سيما يف �أثناء
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العملي���ة التعليمية الق�ص�صية ،لأن ذلك ي�سد عليه �أبواب الذهن ومنافذه،
ويحكم �إعالقها ،ورمبا ي�سبب ذلك له عدة نف�سية.
5 .5يج���ب ت�شجيع الطفل دائم ًا ،وال �سيما يف تعليمه الق�صة ،وهذا الت�شجيع له
�صور �شتى ؛ يكون �أول ما يكون باالبت�سامة امل�شرقة،ال املتكلفة ،ثم الت�شجيع
بالكلم���ة الطيب���ة ،ثم بامل�صافح���ة ،و�أنواع الت�شجي���ع ال يحيطها عد ،ومن
الت�شجي���ع ،الهداي���ا ك�أن يهدى الطفل قلم��� ًا نفي�س ًا� ،أو درع��� ًا وال �سيما �إذا
كانت ال���درع حتمل ا�سمه ،وم���ن الهدايا الك�أ�س الف�ضي���ة ،والأعلى مرتبة
؛ الك�أ����س الذهبي���ة  ،وعليها ا�سم الطفل.وهذا مما يع���زز يف نف�سه الثقة،
ويدفع���ه �إىل اال�ستزادة مما هو فيه .ومن الت�شجيع� ،إعالن ا�سم الطفل يف
القائم���ة البي�ضاء ،قائمة املمتازين ( لوحة ال�ش���رف) والثناء على الطفل
من قبل مدير املدر�سة.
�6 .6أقرتح تخ�صي�ص �ساعتني ملطالعة الق�صة يف مكتبة املدر�سة ،يف ال�صفوف
االبتدائي���ة واملتو�سطة والثانوية ،و�أن تك���ون القراءة مثمرة ،بحيث يلخ�ص
كل قارئ الق�صة التي قر�أها ،وماذا ا�ستفاد منها.
واهلل ويل التوفيق.
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الأنا�شيد
و�أثرها يف لغة الطفل
"مقاربة بني الأنا�شيد املدر�سية والأنا�شيد يف بع�ض الف�ضائيات"

(*) (((

د.عبدالرحمن �أحمد �إ�سماعيل كرم الدين

(*) �أ�ستاذ م�شارك يف ق�سم الأدب بكلية اللغة العربية.جامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالم ّية.
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المقدمة
�أ�صبح���ت الأنا�شي���د مت ّث���ل ظاهرة ال ميك���ن للرتبوي�ي�ن واللغوي�ي�ن واملر�شدين
االجتماع ّي�ي�ن وك ّل من ل���ه اهتمام بق�ضايا الطف���ل جتاوزها؛ وذلك لق��� ّوة ح�ضورها
يف ع���امل الطفل ع�ب�ر الو�سائط التقنية املختلفة ،بل �ص���ارت �إحدى و�سائل الرفاهية
والت�سلية ،وما زاد من خطورة هذه الأنا�شيد وت�أثريها يف �أطفالنا �أ ّنها ذات م�ضامني
خا�صة ،وملّا كانت ت�ؤ ّدى يف �أغلب هذه الو�سائط
دين ّية و�أخالق ّية وثقافية مق ّدمة بلغة ّ
أحلان و مو�سيقا ومعازف جعلها ذلك �أكرث
التقنية والقنوات الف�ضائية منها خا�صة ب� ٍ
ت�أثري ًا يف �أطفالنا.
ولهذا ف�إنّ الأنا�شيد ميكن �أن تدر�س من �أكرث من زاوية؛ تختلف زوايا الدرا�سة
باخت�ل�اف الأهداف املن�ش���ودة؛ تربوية ودين ّي���ة و�أخالقية �أم ثقافي���ة و�أنرثوبولوجية
�أم فني���ة ولغو ّي���ة ،و�أح�سب �أنّ هذه الأنا�شيد غنية بك ّل ه���ذه املو�ضوعات التي ي�صعب
تناولها يف درا�سة واحدة؛ ولهذا اكتفينا بزاوية واحدة وهي الزاوية اللغوية .فجاءت
ومما يجدر ذكره �أنّ
ه���ذه الدرا�سة حتديد ًا عن "الأنا�شيد و�أثرها يف لغ���ة الطفل"ّ .
�أطفالنا اليوم مل يعودوا ك�أطفال الأم�س؛ �إذ �صاروا يت�أثرون مب�ؤثرات عديدة حولهم،
وال�سيم���ا الو�سائ���ط التقنية ،وهذه تفر����ض على املهتمني ب�ش�أن الطف���ل لغته وثقافته
و�أخالق���ه وتربيت���ه �ضرورة درا�سة امل���وا ّد التي ينهل منها الطفل يف ه���ذه الو�سائط،
كم���ا يفر�ض عليهم �ض���رورة املوازنة بني موا ّد هذه الو�سائط وامل���وا ّد التي تق ّدم لهم
يف الأوع ّية التعليم ّية؛ ولهذا فقد حر�صت يف هذه الدرا�سة على حتقيق هذه املوازنة؛
حي���ث و ّزعت هذا العمل يف ثالثة مباحث؛ مبحث جعلته درا�سة تقومي ّية لنماذج من
الأنا�شيد املقررة لل�صف اخلام�س من املرحلة االبتدائية يف اململكة العرب ّية ال�سعود ّية،
ثان لدرا�سة مناذج من الأنا�شيد التي تق ّدم يف القنوات الف�ضائ ّية ،واخرتت
ومبح���ث ٍ
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قناة طيور اجل ّنة ،وقد �س ّوغت الختيار ال�صف اخلام�س ،وهذه القناة داخل البحث،
و�أ ّم���ا املبح���ث الثالث فقد جعلت���ه لدرا�سة نتائج اال�ستبانة الت���ي كانت يف منوذجني؛
من���وذج للأطفال وهم العينة امل�ستهدفة يف هذه الدرا�سة ،ومنوذج �آخر جعلته للكبار
بفقرات وم�ضامني خمتلفة عن تلك.
و�أرجو �أن �أكون قد وفقت يف اختيار املد ّونات والعينات والأدوات ،وقد وقفت يف
حتدي���د ك ّل منها ملي ًاـ فوج���دت �أنّ هوية الدرا�سة "الأنا�شي���د و�أثرها يف لغة الطفل"
تقت�ضي �ضرورة تنويع م�صادر املا ّدة لت�شمل املقررات الدرا�س ّية ،والقنوات الف�ضائ ّية،
علي �أن
وهم���ا �أكرث امل�صادر ت�أث�ي�ر ًا يف الطفل ،كما �أنّ طبيعة الدرا�سة ذاتها فر�ضت ّ
�أخت���ار �أداة لقيا�س هذا الأثر ،فوجدت �أنّ اال�ستبانة �أن�سب الأدوات ،كما كان الب ّد �أن
�أخت���ار العينة من ال�صغار والكبار مع ًا حتّى تتبينّ لن���ا درجة هذا الت�أثري يف ال�صغار
م���ن خ�ل�ال �أحكامهم� ،أو من خ�ل�ال �أحكام الكب���ار عنهم .وحتّى ت�ست���ويف الدرا�سة
���م �أركانها العلم ّية كان الب ّد للباحث �أن يفرد ج���زء ًا خا�ص ًا بدرا�سة تقومي ّية لهذه
أ�ه ّ
الأنا�شيد املق ّدمة يف الأوعية الدرا�س ّية والقنوات الف�ضائ ّية.
و�أح�س���ب بهذا قد ات�ضح���ت معامل الدرا�سة التي ا�شتمل���ت على مق ّدمة ومتهيد
وثالث���ة مباح���ث؛ الأول درا�سة تقومي ّي���ة لنماذج من الأنا�شي���د املدر�س ّية والثاين عن
درا�س���ة تقومي ّية لأنا�شيد قناة طيور اجلنة ،والثالث ع���ن نتائج اال�ستبانةّ ،ثم انتهت
���م التو�صيات واملقرتح���ات ،وج���اء بعدها ثبت
الدرا�س���ة بخامت���ة ا�شتملت عل���ى �أه ّ
���م فهر�س للمو�ضوعات تليه مناذج م���ن اال�ستبانة التي اعتمد
للم�ص���ادر واملراجع ،ث ّ
عليها البحث.
فر�ضيات الدرا�سة :

عر�ض للباحث ع ّدة فر�ضيات وت�سا�ؤالت طرحها قبل ال�شروع يف هذه الدرا�سة،
� ً
آم�ل�ا �أن يح���اول ت�صديقها �أو دح�ضها بنهاي���ة هذه الدرا�سة ،ومن ه���ذه الت�سا�ؤالت
:
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.
.

 1هل الأنا�شيد متثل وعاء �ضروري ًا مه ّم ًا للغة الطفل؟
2ه���ل �صارت الأنا�شيد مت ّثل ظاه���رة �إعالم ّية ال ميكن للرتبويني و�أهل اللغة
جتاوزها؟
 3ه���ل الأنا�شيد املق ّدم���ة يف القنوات الف�ضائية ويف قناة طيور اجلنة خا�صة
ودالالت جديدة ؟
وجمل
ٍ
تخدم لغة الطفل وترثيها ب�ألفاظ ٍ
معان وم�ضامني �أم فقط
يحب �أطفالنا �أنا�شيد الف�ضائيات ملا فيها من ٍ
 4هل ُّ
لأ ّنها تق ّدم ب�أحلان ومو�سيقا و�إيقاع؟
 5هل �أطفالنا يح ّبون الأنا�شيد املدر�س ّية كما يح ّبون �أنا�شيد الف�ضائ ّيات ؟
 6ه���ل الأنا�شيد املدر�س ّية املختارة روعيت فيها ه���ذه الكفايات اللغو ّية التي
يلم الطفل بها ؟
ينبغي �أن ّ

ه���ذه الأ�سئلة وغريها مت ّثل الفر�ضيات الت���ي ينطلق منها البحث ،وقد ا�شتملت
اال�ستبان���ة على م�ضامني هذه الت�سا�ؤالت نف�سها وم���ا تف ّرع منها ،ولك ّنها �صيغت بلغة
ب�سيطة ووا�ضحة مبا�شرة ،وق ّدمت �إىل �شريحتني؛ هما الأطفال ال�صغار امل�ستهدفون،
و�شريحة من الكبار الذين هم بع�ض الأمهات والآباء وممن له �صلة ما بالأطفال.
�أهداف الدرا�سة :
ت�سعى هذه الدرا�سة �إىل حتقيق جملة من الأهداف ،وهي :

•الك�ش���ف عن �أكرث الأنا�شيد ت�أثري ًا يف لغ���ة �أطفالنا �أهي الأنا�شيد املدر�س ّية
�أم �أنا�شيد الف�ضائيات؟
•بيان مدى ت�أثري الأنا�شيد يف معجم الطفل ومفرداته اللغو ّية.
•الوقوف على حجم ا�ستيعاب الأطفال للأنا�شيد التي يتل ّقونها يف املقررات
الدرا�س ّي���ة والت���ي ي�ستمعون �إليها يف القنوات الف�ضائ ّي���ةـ قناة طيور اجلنة
خا�صة.
ّ
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• درا�سة مناذج من الأنا�شيد املدر�س ّية والف�ضائ ّية للموازنة بينهما من حيث
القيمة اللغو ّية احلقيق ّية لهذه الأنا�شيد.
•حماولة الك�شف عن �أ�سباب ان�شغال كثري من الأطفال بالأنا�شيد التي تق ّدم
خا�صة ،ورب���ط ذلك بالأحلان
يف القن���وات الف�ضائ ّي���ة ،قناة طي���ور اجل ّنة ّ
واملو�سيقا امل�صاحبة لهذه الأنا�شيد.
•تنبي���ه الرتبويني واملهتمني بتعليم الأطفال بقيم���ة الأنا�شيد و�أثرها يف لغة
الطفل؛ وذلك لإعادة النظر يف تخطيط املناهج وبناء املقررات الدرا�س ّية،
وك���ذا التعاون مع القنوات الف�ضائ ّية املعنية بالأنا�شيد ل�ضمان تقدمي ما ّدة
�أدب ّية قيمة ومفيدة للطفل.
�أهمية الدرا�سة :

•ت�ستم��� ّد هذه الدرا�سة �أهميتها م���ن الأنا�شيد التي مت ّثل وعا ًء لغوي ًا وتربو ّي ًا
و�أخالق ّي ًا م�ؤ ّثر ًا يف الطفل.
خا�صة من خ�صو�ص ّية الأطفال الذين ميثلون
•تكت�سب هذه الدرا�سة �أهمية ّ
اللبنة املهمة يف املجتمع.
•مت ّث���ل ه���ذه الدرا�سة ج�س���ر ًا مه ّم ًا ب�ي�ن ما يق��� ّدم يف املق���ررات املدر�س ّية
والقنوات الف�ضائ ّية؛ للتنبه �إىل �ضرورة الت�آزر والتعاون بني هذه امل�ؤ�س�سات
خدمة للطفل واملجتمع.
•�أرجو �أن ينه����ض الق�سم الأول من هذه الدرا�سة ـ لعنايته بالنقد والتقومي ـ
بتقدمي نقد نافع وتغذية راجعة يفيد منها املهتمون بالأنا�شيد ولغة الطفل.
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الدرا�سات ال�سابقة :

هن���اك درا�سات عديدة منجزة يف الأنا�شيد من زوايا خمتلفة غري �أنّ �أثرها يف
لغة الطفل مل �أجد بح�سب بحثي درا�سة تناولته ،و�إن كانت هناك درا�سة تقرتب منها
خوري،
يف الفك���رة لك ّنها تختلف عنها يف املا ّدة املدرو�س���ة ،وهي درا�سة لعائ�شة عهد ّ
بعن���وان "�أثر �أغاين الأطف���ال يف تكوين لغة الأطفال" ،فالفك���رة واحدة ولكن املا ّدة
املدرو�سة عندها الأغا ّ
ين بخالف درا�ستي التي تعتمد على الأنا�شيد الف�صيحة ،كما
�أنّ درا�ست���ي تختلف عنه���ا يف املقاربة بني الأنا�شيد املدر�س ّي���ة و�أنا�شيد الف�ضائيات.
ً
ف�ض�ل�ا عن ق�سم كامل �أفردته لدرا�سة نقد ّية لنم���اذج من هذه الأنا�شيد .ولكن على
الرغم من ذلك ف�إنيّ قد �أفدت من هذه الدرا�سة يف املنهج ّية وبنية اال�ستبانة.
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التمهيد
تربوي وثقايف :
الأنا�شيد وعاء
ّ

ال يخفى على �أحد ما للأنا�شيد من مكانة يف ع�صرنا هذا ،وما لها من �أثر كبري
يف ثقافة �أطفال اليومّ ،
بغ�ض النظر عن هذا الأثر �أكان �سلب ًا �أم �إيجاب ًا؛ وذلك لكرثة
ح�ضوره���ا يف الو�سائط التقنية احلديثة من قنوات ف�ضائ ّية و�أقرا�ص مدجمة و�شبكة
عنكبوتية؛ ولكرثة ارتباط �أطفالنا بهذه الو�سائط الإعالم ّية والتقنية؛ �إذ �صارت هذه
الو�سائط هي املجتمع االفرتا�ضي الذي يعي�شون فيه ويتفاعلون معه تفاع ًال كبري ًا.
وه���ذا احل�ض���ور لي�س ً
دلي�ل�ا قاطع ًا على ال�صالحي���ة الثقاف ّي���ة �أو الأخالق ّية �أو
الديني���ة �أو اللغو ّي���ة ملا يبثّ يف هذه الو�سائط؛ �إذ ه���ذه ال�صالح ّية �ش�أن �آخر ،تختلف
أمر ف�إنّ للإعالم
فيها وجهات النظر باختالف املرجعيات والغايات .ومهما يكن من � ٍ
بعام ٍة قوة �سحر ّية يف متلقيه �صغار ًا وكبار ًا ،كما �أ ّنه نظر ًا لت�أدية الأنا�شيد املتداولة يف
الو�سائط الإعالم ّي���ة ت�أدية م�صحوبة ب�أحلان و�أنغام مو ّقعة مبو�سيقا ومعازف و�صو ٍر
متحرك���ة غدت هذه الأنا�شيد ماد ّة �إعالم ّية مث�ي�رة للأطفال الذين عادة ي�ستفزهم
طاقات كامنة
م���ا يدعوهم لتحريك �أج�سامهم طرب ًا وحرك���ة تفريغ ًا ملا يحملونه من
ٍ
حتتاج �إىل تفريغ وتنفي�س.
والأنا�شي���د م���ن قبيلة ال�شع���ر وجن�س���ه ،ومفردها ن�شي���د ،والن�شيد ه���و ال�شعر
ال���ذي يتنا�شده القوم فيما بينه���م((( .والأنا�شيد كما عرفها �أحدهم ب�أ ّنها الن�صو�ص
ال�شعر ّية التي "يعمد م�ؤلفوها يف نظمها �إىل الي�سر وال�سهولة ،بحيث ميكن �إخ�ضاعها
للغن���اء والتلحني ،وته���دف �إىل تهذيب الوجدان ل���دى الأطفال وترقي���ة �أحا�سي�سهم
((( ابن منظور" ،ل�سان العرب" ،بريوت ،دار �صادر2000 ،م ،مادّة (ن�شد).)255 /14( ،
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وم�شاعره���م� ،إ�ضافة �إىل تدريب �أ�صواتهم وتنمية قدراته���ا؛ ليمتلك ه�ؤالء الأطفال
مه���ارة النط���ق ال�سلي���م ((( "...وهذه هي نف�سه���ا وظيفة ال�شعر يف ال�ساب���ق؛ �إذ كان
اخللف���اء والوزراء وعلية القوم ي�ستعينون بطائفة م���ن العلماء لي�ؤ ّدبوا لهم �أبناءهم،
تربوي �شام ٌل ي�ؤخذ في���ه الطفل �إىل ترب ّية معرف ّي ٍة و�سلوك ّية يف �شتّى
"والت�أدي���ب عمل ّ
العلوم ت�شمل حفظ ما يجب �أو يح�سن حفظه ،ومعرفة �أ�صول العلم ،وحت ّفظ امل�سائل
الت���ي يحت���اج �إليه���ا ،ومترين ال ّل�سان عل���ى الكالم والإن�ش���اءـ وتنمية ملكت���ه الأدب ّية،
ومترينه���ا على التمييز بني �أنواع الكالم ومقاماته ،وتقومي �سلوكه و�أخالقه ،وتعليمه
كي���ف يعامل النا����س ،وينزلهم منازلهم بح�سب مقاماته���م"(((؛ ولهذا ف�إنّ الأنا�شيد
ميك���ن �أن تنه����ض بذات الوظيف���ة ،بخا�ص���ة �إذا و�ضع ناظموها ن�ص���ب �أعينهم هذه
امل�ضامني الثقافية والرتبو ّية ،وقد ذهب بع�ض الباحثني �إىل �أنّ الأنا�شيد �ضرور ّية يف
تعليم العرب ّية لي�س للنا�شئة العرب ّية فح�سب ،بل للناطقني بغريها كذلك ،حيث �أ�شار
�إىل �ض���رورة "�أن نغر�س يف نف�س الطالب تدريجي ًا اللغ���ة الأدب ّية اجلميلة ،ولن يكون
ذل���ك بداي���ة �إال بالأنا�شيد اجلميلة ال�سهلة التي يدندن به���ا الطالب املبتدئ ويغنيها
فيتدرج يف ا�ستخدام اللغة ال�شعر ّية ب�صورة تنا�سب م�ستواه وما تع ّلمه ،وعندما يدخل
ال�سرور على قلبه وتطرب �أذنه �سينطلق ل�سانه مردد ًا ومغني ًا ،وتتهذب �أخالقه"((()،
ولك���ن بطبيعة احلال ال ينه�ض بهذا الهدف �إال الأنا�شيد التي تراعي �سهولة الكلمات
وب�ساط���ة الرتاكيب ،و�أن يك���ون مو�ضوعها م�شوق ًا ،بجانب �أن يكون من جن�س اهتمام
(((
الطفل مع ب�ساطة يف خياله والبعد فيه عن التكلف.
((( البج���ة ،عبدالفتاح ح�س���ن� ،أ�ساليب تدري�س مهارات اللغة العربي���ة و�آدابها ،الإمارات ،دار
اجلامعي2001 ،م.)366 ،
الكتاب
ّ
((( �سليمان بن �إبراهيم العايد" ،امل�ؤدّبون وجتربتهم يف تعليم العربية"� ،ص(.)10
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((( حمم���د حميي الدين �أحمد وفردو�س �أحم���د جاد" ،تعليم الأنا�شي���د العربية للمبتدئني من
الناطقني بغريها با�ستخدام احلا�سوب ،املجل�س الدويل للغة العرب ّية،
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((( املرجع ال�سابق.

122

ل �غ��ة ال �ط �ف��ل ال �ع��رب��ي (� )1أدب
الأطفال و�أثره يف تنمية لغة الطفل

�إذ ًا فالأنا�شيد وحدها ـ ملا فيها من �سهولة يف اللغة وم�ضامني �أخالق ّية وثقاف ّية ـ
قادرة على �أن حت ّقق �أثر ًا �سلوك ّي ًا يف الن�شء دون اللجوء �إىل �أدائها مبعازف ومو�سيقا
راق�صة؛ لأنّ هذه الأحلان املو�سيق ّية حتول بني الطفل وما يف هذه الأنا�شيد من موا ّد
نافع���ة ،وهذا ما حلظ���ه �أحد الباحثني يف الأغ���اين ال�شعب ّية التي يغن���ي فيها الطفل
"دون �أن يع���ي م���ا يقول ب�ش���كل متكامل ،فهو ال يلج أ���� �إىل التفتي�ش ع���ن املعنى بقدر
م���ا يفت�ش عن اللحن واملو�سيقا ،والقافية ،وه���ذا بالطبع ما ينا�سب حركة اللعب؛ �إذ
هن���اك كثري م���ن الكلمات التي لي����س لها معن���ى يف �أغنية الطفل� ،س���وى �أ ّنها جاءت
ل�ضبط الوزن والقافية"(((.
وه���ذا ال يعني �أن ت�ؤ ّدى الأنا�شي���د كما ت ؤ� ّدى �أجنا�س الكالم الأخرى ،فالأن�شودة
�أو الن�شي���د من جن�س ال�شعر ،وق���د ارتبط ال�شعر بالأحلان والغناء منذ ن�ش�أته؛ وذلك
مل���ا فيه من �إيقاع وتق�سيم���ات ونغمات داخل البيت الذي يتو ّزع يف �شطرين مت�ساويني
تكاد �أجزا�ؤه تكرر بع�ضها .وما كان قدميا يقال ال�شعر �إال ل ُيغ ّنى ،فكان العرب بالغناء
ق�صة النابغة حينما
يتذوقونه ويتب ّينون ح�سنه من قبيحه ،و�سليمه من �سقيمه ،ولع ّل ّ
�أق���وى يف داليته امل�شهورة وجعلوا �إحدى اجلواري تغني���ه ليتبينّ له �إقوا�ؤه خري �شاهد
على ال�صلة الوطيدة التي كانت بني الغناء وال�شعر .وقد �أ�شار �أحد ال�شعراء �إىل هذه
العالقة يف قوله(((:
ت � � �غ� � ��نّ ب � ��ال� � �� � ّ��ش� � �ع� � � ِر � ّإم � � � � � � ��ا ك � � �ن� � ��ت ق � ��ائ� � �لَ� � � ُه

� ّإن ال� � �غ� � �ن � ��ا َء ل � �ه� ��ذا ال � �� � �ش � �ع � � ِر م� ��� �ض� �م ��ا ُر

وله���ذا كان ي�س ّمى ال�شع���ر غناء ،وقد ورد يف العقد الفري���د �أن �سيدنا عمر قال
((( �صبح���ي �إبراهي���م �شرق���اوي و�أكرم ع���ادل الب�ش�ي�ر�" ،أغاين الأطف���ال ال�شعب ّي���ة يف الأردن
ودالالتها الرمزية ،املجلة الأردنية للفنون ،جملد  ،6عدد2013 ،2م� ،ص.5
((( اب���ن ر�شي���ق" ،العم���دة يف �صناع���ة ال�شع���ر و�آداب���ه ونق���ده" ،حقق���ه حممد حمي���ي الدين
عبداحلميد ،بريوت ،دار اجليل ،،ط1401 ،5هــ.)313/2( ،
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للنابغة اجلعدي�" :أ�سمعني بع�ض ما عفا اهلل عنه من هنائك ،ف�أ�سمعه كلمة له ،قال:
و إ� ّنك لقائلها؟ قال  :نعم ،لطاملا غنيت بها خلف جمال اخلطاب"(((.
ولي����س املق�صود بالتغني بال�شعر �أن ُي����ؤ ّدى بطبول ومعازف و مو�سيقا ،و�إنمّ ا هو
توقيع���ه و�أدا�ؤه ب�إيقاعه الذي مي ّي���زه عن غريه من الأجنا����س الأدب ّية الأخرى ،وهذه
امليزة هي التي جعلت كثري ًا من الباحثني يخلعون ثوب ال�شعر عن كل ما ي�س ّمى �شعر ًا
وهو خال من الوزن والقافية .وميكن القول �إنّ الإيقاع املتوافر يف ال�شعر �أ�ص ًال كفيل
بالت�أث�ي�ر يف نفو����س املتل ّقني ال�صغار ،بخا�ص���ة حينما يكون هذا ال�شع���ر من ف�صيلة
الأنا�شيد ،ف إ� ّنه يكون �أكرث وقع ًا و�أعظم ت�أثري ًا يف نفو�س النا�شئة؛ وذلك خلفة �إيقاعه
وكرثة تكرار نغماته.
ومن���ذ زمن بعيد كان���ت الأم العرب ّية تغن���ي ب�أنا�شيد و�أهازي���ج ت�سلي بها طفلها
وت�ؤن�سه بها ،والطفل ينام " على �صوت أ� ّمه وهي تهدهد له؛ وي�ضحك حينما تر ّق�صه
ب�ي�ن يديه���ا ،ويجري ويقف���ز حني تداعب���ه ،فيغ ّني م�ش��� ّك ًال احللم اجلمي���ل ،والعامل
الطف���ويل الذي يحلم به الكب���ار ،وين�ش أ� الطفل مع الغناء ،فتتكون عواطفه وم�شاعره
بنقاء و�صفاء الأغنية املنا�سبة يف �أذنيه يف �صوت أ� ّمه"(((.
والأنا�شي���د بعام��� ٍة فيه���ا " نقل للأف���كار ومتعة تط���ال امل�ستقب���ل واملر�سل ،كما
تب���ثّ يف امل�ستمع ال�شعور بالل���ذة والإح�سا�س باجلمال ...وم���ن خاللها تت�ضح �صورة
ومعان �سامية ،وهذا اللون من الأدب يالئم جميع املراحل حتى
عال ٍ
احلياة ب� ٍ
أ�سلوب ٍ
املراح���ل االبتدائي���ة منها"؛((( ولذلك تع��� ّد الأنا�شيد من امل�ص���ادر املهمة لإثراء لغة
((( ابن عبد ر ّبه" ،العقد الفريد"� ،شرحه و�ضبطه ورتّب فهار�سه� /إبراهيم الأبياري ،بريوت،
العربي.)11/6( ،
دار الكتاب
ّ
((( �صبح���ي �إبراهي���م �شرق���اوي و�أكرم ع���ادل الب�ش�ي�ر�" ،أغاين الأطف���ال ال�شعب ّي���ة يف الأردن
ودالالتها الرمزية"� ،ص .176
((( حمم���د حميي الدين �أحمد وفردو�س �أحم���د جاد" ،تعليم الأنا�شي���د العربية للمبتدئني من
الناطقني بغريها با�ستخدام احلا�سوب� ،صwww.arabic-teacher.com ،4/3
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الأطف���ال وقد �أ�شار �إىل ذل���ك غري باحث ،فهي "تزيد الرثوة اللغوية وتنميها ،وتق ّوي
ثق���ة الطالب املبتدئ فيما تعلمه ودر�سه ،وت�شعره بـ�أهمية موا�صلة التعلم واال�ستزادة
املهم � :أين مناهجنا م���ن هذا الوعاء ال ّرث وامل�ؤثر
م���ن العل���م" (((.وهنا ي�أتي ال�س�ؤال ّ
يف الطف���ل بب�ساط���ة كلمات���ه وخفة �إيقاعه وبو�صفه���ا جرعة تربوية ووع���اء ثقا ّيف �إن
���ت �صياغته���ا و�أجيد تقدميها �أك�سب���ت الطفل قدر ًا كبري ًا م���ن اللغة مفردات
�أُ ْح ِ�س َن ْ
خ�ص�صن���ا درا�سة تطبيق ّية لنماذج
وتراكي���ب ودالالت؟ وللإجابة على هذا الت�سا�ؤل ّ
من مقرر "لغتي" لل�صف اخلام�س من مقررات املرحلة االبتدائية يف اململكة العرب ّية
ال�سعود ّيةّ ،ثم تلوناها بدرا�سة �أخرى لبع�ض الأنا�شيد التي تب ّثها قناة ف�ضائ ّية ملأت
دنيا الأطفال يف البيئات العرب ّية املختلفة و�شغلتهم وما زالت ت�شغلهم.

((( املرجع ال�سابق.
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المبحث األول

الأنا�شيد املدر�س ّية "ال�صف اخلام�س منوذج ًا "
ُيعن���ى هذا الق�س���م بدرا�سة نقدية لنماذج من الأنا�شي���د املدر�س ّية ،وقد اخرتنا
بع�ض ًا من �أنا�شيد ال�صف اخلام�س من املرحلة االبتدائية باململكة العرب ّية ال�سعود ّية؛
ّ
بخا�صة ـ ورمبا يف ال�ص���ف ال�ساد�س كذلك ـ يكون
وذل���ك لأنّ الطف���ل يف هذا
ال�صف ّ
م�شحون��� ًا بطا ّقة حتتاج �إىل ما يعينه على تفريغه���ا ،ويكون �أقرب ما يكون �إىل اللعب
والتفاع���ل م���ع ما يق ّدم �إليه من م���ا ّدة ثقاف ّية وتعليم ّية ماتعة ،و�أح�س���ب �أنّ الأنا�شيد
ميكنها �أن تنه�ض بهذه الوظيفة املزدوجة التعليم ّية والوجدانية.
بلغ���ت الن�صو�ص ال�شعرية الت���ي ا�شتمل عليها كتابا "لغت���ي اجلميلة" املقرران
ن�ص ًا من �أربعة
يف املبحث�ي�ن الدرا�سيني الأول والثاين لل�صف اخلام�س ثماني���ة ع�شر ّ
وثمان�ي�ن مو�ضوع��� ًا درا�س ّي ًا �أي ما ن�سبت���ه ( )%21.4من جمل���ة املو�ضوعات املقررة
الدرا�سي ،وهذه ن�سب���ة ال ب�أ�س بها ،وت�ش���ي بوعي امل�ؤلفني
للدرا�س���ة يف هذا ال�ص���ف
ّ
بقيم���ة ال�شعر عامة وقيمته يف اللغة العرب ّي���ة ،فال�شعر م�صدر �أ�صيل لتزويد النا�شئة
ب�ألف���اظ اللغة العربية ومعانيه���ا وتراكيبها ف�ض ًال عن جمالياته���ا وحما�سن �صورها
و�أخيلته���ا ،وغ�ي�ر ذلك من قيم ال�شعر التي جعلته تخل���د يف الذاكرة العرب ّية؛ ولذلك
وي�شج���ع قلب اجلبان ويطلق يد
قي���ل" :رووا �أوالدك���م ال�شعر ف�إ ّنه يح ّل عقدة الل�سان ّ
ّ
ويح�ض على اخللق اجلميل"((( ،وقيل يف مو�ضع �آخر  ..." :ف�إنّ ال�شعر ديوان
البخيل
العرب"(((.
((( ابن ر�شيق" ،العمدة".)27/1( ،
((( املرجع ال�سابق (.)27/1
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ولك���ن العجيب �أنّ الن�صو�ص ال�شعر ّية املدر�س ّية من خالل هذا النموذج املختار
مما ميكن �أن ن�س ّميه ن�شي���د ًا �أو �أن�شود ًة ،وهذا
مل ت�شتم���ل �إال على ن�سبة �ضئيل���ة ج ّد ًا ّ
�أم���ر يوجب �إع���ادة النظر يف بناء مقرر "لغتي" يف املرحلة ك ّلها ،وميكن حتديد عدد
الن�صو����ص التي تندرج يف جن�س الأنا�شيد ب�سبعة ن�صو�ص فقط؛ �أي ما ن�سبته تقريب ًا
( )%39فق���ط م���ن جملة الن�صو����ص ال�شعر ّية ،وتق���ل من ذلك بكث�ي�ر قيا�س ًا بجملة
املو�ضوعات املق ّررة ،حيث تكون ن�سبتها ما يقارب (.)%8.5
فغي���اب الأنا�شي���د �أو ندرتها يف هذا ال�صف يعني حرمان الطفل من ما ّدة �أدب ّية
�شائق���ة وماتعة وملهم���ة ومفيدة للغته .وب�شيء م���ن التف�صيل فقد تب�ّيلنّ للباحث �أن
بخا�ص ٍة مل جتد عناية كبرية
الن�صو����ص ال�شعر ّية املقررة يف املبح���ث الدرا�سي الأول ّ
غايات تعليم ّية وا�ضحة املع���امل والر�ؤى ،هذا ف�ض ًال عن ق ّلة
�أو بالأح���رى مل ُت َ
نب وفق ٍ
الأنا�شيد فيها .كما �أنّ الن�صو�ص التي ميكن ت�صنيفها �ضمن جن�س الأنا�شيد �أغلبها
ال ميكن �أن يتع ّلم منها الطالب ما يفيده معنى ولغة وجماز ًا.
وال �ش ّ
الن�صني اللذي���ن وجدا عناية يف
الن�ص �أو ّ
���ك يف �أنّ ب�ي�ن هذه الن�صو����ص ّ
االختي���ار والتقدمي ،وكم ك ّنا ن�أمل �أن تك���ون الن�صو�ص الأخرى على �شاكلة هذه بني ًة
ولغة وفكرة وخيا ًال .وحتى ال يكون احلكم جم ّرد ًا من �شواهد وبراهني� ،أبد�أ بدرا�سة
الن�صينّ اللذين �أح�سبهما مناذج جيدة �سترثي لغة الطفل وجتعله حم ّب ًا لل�شعر.
الدرا�سي الأول وهو بعن���وان " �أ�صدقاء البيئة"،
الن����ص الأول يف مق ّرر املبحث
ّ
ّ
وه���و يف ظ ّني ـ من جن�س الأنا�شيد ببنيته الفني���ة ولغته الب�سيطة ،فهو خفيف الوزن؛
�إذ جاء على بحر املتدارك ،ي�سته ّل ال�شاعر �أبياته بقوله(((:

الدرا�سي الأول ،فريق من املتخ�ص�صني،
((( لغتي اجلميلة ،لل�صف اخلام�س االبتدائي ،املبحث
ّ
وزارة الرتبية ،ال�سعودية ،ط1430هـ� ،ص.87
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ال� � � � � �ب� � � � � �ي� � � � � �ئ� � � � � � ُة داري

وك� � � � � �ي � � � � ��اين

وث� � � � � � � � � �م � � � � � � � � ��ا ٌر مت � � � � � � �ل� � � � � � ��أ ب� � � ��� � � �س� � � �ت � � ��اين
ال � � � � �ب � � � � �ي � � � � �ئ � � � � � ُة ب� � � � � � �ح � � � � � ��ري و�� � � �س� � � �م � � ��ائ � � ��ي

وب � � � � � � � � � � � � � � � � ��را ٍر ف � � � � � �ي � � � � � �ه � � � � ��ا �أوط � � � � � � � � � � � ��اين
�أر� � � � � � � � � ٌ� � � � � � � ��ض م� � � � � � ��ن ح � � � � � � � � ��ويل �أزرع � � � � � � �ه� � � � � � ��ا

ك� � � � � ��ي �أُط � � � � � � � �ع � � � � � � � � َم م� � � �ن� � � �ه � � ��ا �إخ� � � � � � � � � ��واين

حي���ث تك���ررت تفعيلة "فعلن" يف البيت الواحد ثم���اين مرات ،وهذا البحر من
البحور اخلفيفة التي ت�ساعد على �سهولة الإن�شاد ومن ّثم احلفظ .وقد جاءت الألفاظ
معان �إر�شاد ّية عميقة؛
الن�ص خمتارة بعناية ،ومنظومة يف تراكيب تعبرّ عن ٍ
يف هذا ّ
الن�ص �أ�شبه
ح ّث��� ًا للمحافظ���ة على البيئ���ة ،وقد كانت الرتاكي���ب التي انتظمت ه���ذا ّ
�ص���ح التعبري ـ فهي عبارات ق�ص�ي�رة وموجزة وحتمل دالالت مك ّثفة،
بالربقي���ات ـ �إن ّ
ل ب�ست���اين" ،و"البيئة بحري و�سمائي"،
فمث�ل�ا " :البيئة داري وكياين" ،و"ثمار مت أ
جت�سد عمق العالقة بني الإن�سان والبيئة ،فالدار
"و َب���رار فيه���ا �أوطاين" ،فك ّل عبارة ّ
الت���ي فيها يقطن الإن�سان والكيان التي �إليها ينتمي والثمار التي منها يطعم ك ّل هذه
م�س ّوغ���ات قو ّي���ة جتعل من املتع ّلم جمال له���ذه البيئة حمافظ ًا عليه���ا ،كما �أنّ تعداد
الن����ص مك ّونات البيئة من " بحر ،و�سماء ،وبرار ،و�أر�ض ،وغابات "...تع ّرف الطفل
ّ
بالعنا�ص���ر البيئية يف ي�س���ر و�سهولة؛ وعلى ه���ذا ف�إنّ االختيار مو ّف���ق توفيق ًا ال جند
نظريه يف الن�صو�ص الأخرى املقررة يف ال�صف اخلام�س.
خا�ص ًا غري وزنها اخلفيف امل���دود املنت�شرة فيها،
ّ
ومم���ا زاد هذه الأبي���ات نغم ًا ّ
فف���ي ه���ذه الأبيات الثالثة فقط ثالث���ة ع�شر مو�ضع ًا للم��� ّد ( داري ،كياين ،ثمار،
ب�ست���اين ،بح���ري� ،سمائي ،برارٍ ،فيه���ا� ،أوطاين ،حويل� ،أزرعه���ا ،منها� ،إخواين)،
الن�ص ب�شك ّل الف���ت للنظر ،كما يف (جوارٍ ،ال� ،شط�آين،
وهك���ذا ت�شيع املدود يف بقية ّ
غاب���ات ،تنمو ،فيها نرياين ،)...والقيمة ال�صوت ّية له���ذه املدود يف ال�شعر عا ّمة �أ ّنها
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جتع���ل للمن�ش���د ّ
خا�ص ًا ،كما
حمط ٍات مه ّمة لإ�شباع ال�ص���وت ليخرجه منغم ًا تنغيم��� ًا ّ
ي�ستطيع املن�شد من خالل ذلك �أن يرتّب لإخراج ال�صوت الالحق.
الن�ص ب�سيطة يف دالالتها ،و�سهلة يف خمارجها،
كما �أنّ الألفاظ املختارة يف هذا ّ
وال ن���كاد جند لفظة ي�صعب عل���ى الطفل معناها �إال ثالث ًا ،وق���د ل ّونها امل�ؤلفون بلون
خمتلفّ ،ثم �شرح���وا دالالتها يف حا�شية ال�صفحة ،وهي (برارٍ ،جوارٍ ،جتلو) ،وهذه
ٍ
الكلم���ات الثالث �سترثي لغ���ة الطفل ال حمالة؛ لأ ّن���ه يحتاج �إليه���ا يف ا�ستخداماته؛
وتواجه���ه يف قراءات���ه ،فمث ًال (ب���را ٍر جمع ب��� ّر) �سي�ستفيد الأطفال منه���ا ،وال �سيما
رب ،أ� ّما �أبناء البوادي فهم بال ّ
�شك �سيكونون
�أبناء املدن الذين هم كثريو ال�شغف بال ّ
ق���د عرفوا مفردة جديدة مرتبط���ة ببيئتهم .و�أ ّما كلمة "ج���وارٍ" ،فهي لفظة قر�آن ّية
فمعرفته���ا مفيدة ال حمالة ،و�أ ّما كلمة "جتلو" فلفظة خفيف ًة وبديلة لكلمة "تذهب"
يف ه���ذا ال�سي���اق .وهكذا كث�ي�ر من الكلمات الأخ���رى التي ترثي لغ���ة الطفل يف غري
م�شقة نطقية �أو غرابة معجم ّية.
ك���ذا ما جعل من ه���ذه الأبيات �أن�ش���ود ًة مقبولة وم�ؤثر ًة يف لغ���ة الطفل ما فيها
م���ن تراكيب ب�سيطة ،فهي على ب�ساطتها يف ع���دد الكلمات �إال �أ ّنها مت ّثل جم ًال تا ّمة،
نح���و" :البيئة داري ،وثمار متلأ ب�ستاين ،البيئة بح���ري ،البيئة خري نحفظه ،نظافة
داري،البيئ���ة �أم���ن ،"...وه���ذه الرتاكي���ب الب�سيط���ة واجلمل اخلفيف���ة املفيدة تفيد
التالمي���ذ كيف ي�ستطيعون بناء جملهم بهذه الطريقة؛ ومن ّثم كيف ي�ستطيعون بناء
نظم اللغة حت ّدث ًا وكتاب ًة.
الن�ص الثاين الذي نع ّده �أي�ض ًا من جن�س الأنا�شيد ،بل من الأنا�شيد املاتعة
�أ ّم���ا ّ
ن����ص يف مقرر املبحث الثاين م���ن ال�صف اخلام�س �أي�ض��� ًا ،وهو بعنوان
للطف���ل فهو ّ
"وطني" �أو "هذا وطنٌ " ـ هكذا بالعنوانني مع ًا ـ وفيه(((:
((( املرجع ال�سابق� ،ص.23
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�أر� � � � � � � � � � � � � � �ض� � � � � � � � � � � � � ��ي ه � � � � � � � � �ن� � � � � � � � ��ا وط� � � � � �ن � � � � ��ي

وم � � � � �ل � � � � ��اع � � � � � � � � � � �ب � � � � � � � � � � ��ي احل� � � � � � � � � �ل � � � � � � � � ��وة
�أم� � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��ي ه� � � � � � � � � � � � � �ن � � � � � � � � � � � � ��ا و�أب � � � � � � � � � � � � ��ي

والأه � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ُل والإخ � � � � � � � � � � � � � � � � � ��وة

ف � � � � � � � � � � �ـ� � � � � � � � � � ��ي ك � � � � � � � � � � � � � � � � � � ّل م� � � � �ن� � � � �ع� � � � �ط � � � � ٍ�ف

يل ق� � � � � � � � � � � �� � � � � � ّ� � � � � ��ص� � � � � � � � � � � � ٌة ح� � � � � � � �ل � � � � � � ��وة

ه � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��ذي ال� � � � � � � � � � � � � �ب� � � � � � �ل � � � � � ��اد ل � � � �ن� � � ��ا

ن � � � � � � � � � � � � � � � �ه� � � � � � � � � � � � � � � ��وى رواب � � � � � � � �ي � � � � � � � �ه� � � � � � � ��ا
�أجم � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��ا ُد � ّأم� � � � � � � � � � � �ت� � � � � � � � � � � � ِن � � � � � � � � � � ��ا

م� � � � � � � � � � ��و� � � � � � � � � � � �س� � � � � � � � � � ��وم � � � � � � � � � � � ٌة ف � � � � �ي � � � � �ه� � � � ��ا

ن� � � � � � � � � � � � � � � � � �ه � � � � � � � � � � � � � � � � ��وى رواب � � � � � � � � �ي � � � � � � � � �ه� � � � � � � � ��ا

ن � � � � � � � � � � � � � � � �ه� � � � � � � � � � � � � � � ��وى رواب � � � � � � � �ي � � � � � � � �ه� � � � � � � ��ا
ال� � � � � � � � � � � � � �ل� � � � � � � � � � � � � �ـ� � � � � � � � � � � � � � ُه

�أب � � � � � � ��د َع � � � � � � �ه � � � � � � ��ا

ب � � � � � � � � � � � � � � � � � ��ال � � � � � � � � � � � � � � � � � ��رو ِح ن � � � �ف � � � ��دي � � � �ه � � � ��ا
مل ّ � � � � � � � � � � � � � � � � � ��ا ال � � � � � � � � � � � � � �ه� � � � � � �ل� � � � � � ��ال م� � � � ��� � � � �ض � � � ��ى

ي � � � � � � � � � � � � � � � ��رم � � � � � � � � � � � � � � � ��ي ج � � � � � � ��دائ � � � � � � �لَ� � � � � � ��ه

و� � � � � � � � �س � � � � � � � �م � � � � � � � �ع� � � � � � � ��تُ �� � � � � �ض� � � � � �ح� � � � � �ك� � � � � � َت� � � � � � ُه

ف � � � � � �ـ� � � � � ��ي ال � � � � � � �ل � � � � � � �ي� � � � � � ��لِ ق� � � � � � � �ل � � � � � � ��تُ ل � � � � � � ُه

�أر�أي� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��تَ م � � � � � � � � � ��ا �أغ � � � � � � �ل� � � � � � ��ى

وط � � � � � � � � � � � � �ن� � � � � � � � � � � � ��ي و�أج � � � � � � � � � �م � � � � � � � � � �لَ � � � � � � � � � � ُه
الن�ص ق���د اجتمع فيه �أكرث من مزي���ة جتعله قادر ًا عل���ى �أن ي ؤ� ّثر يف لغة
وه���ذا ّ
الن�ص يف �أمر
الطف���ل وعاطفت���ه وخياله؛ وذلك لعدة �أ�سباب نذكر منه���ا �أنّ مو�ضوع ّ
���م ،وه���و "الوطن" ،كما �أنّ ال�شاعر و ّف���ق يف توظيف الأدوات الفنية التي �أخرجت
مه ّ
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ممن يق���ر�أ هذه الأبيات التي
ن�ص���ه يف قالب م�ؤث���ر يف متل ّقيه من التالميذ وغريهم ّ
ّ
ن�أى فيها ال�شاعر عن الظالل ال�سيا�س ّية ملفردة "وطن" كما يتبادر عادة للذهن عند
ذك���ر هذه املفردة .فالوطن ـ كما عبرّ عنه ال�شاع���ر يف لغة ب�سيطة وم�ؤثرة ـ هو حم ّل
الذكري���ات "مالعبي احللوة" ،وما �أجمل تل���ك الذكريات! وكذا هو مقام الأم والأب
والأهل والإخ���وة و�أعظم بذلك من مقام! وهكذا مي�ضي ال�شاعر يف اختيار املفردات
امل�ألوف���ة ا�ستعما ًال ،وال�سهلة خمرج ًا ،والعميقة دالل ًة وينظمها يف جمل ق�صرية ،نحو
قول���ه �" :أر�ض���ي هن���ا وطني"� ،أمي هنا و�أب���ي ،هذي البالد لنا ،نه���وى روابيها ،اهلل
�أبدعه���ا ،بالروح نفديها "...ولي�ست هذه هي اجلم���ل الب�سيطة واخلفيفة وحدها يف
الن�ص الذي تنتظمه ك ّله جمل على هذه ال�شاكلة.
ّ
وك���ذا من الن�صو�ص ال�شعر ّية الت���ي ميكن �أن تع ّد من جن����س الأنا�شيد ،ولك ّنها
ن�صان �آخران� ،أحدهما من جمزوء الوافر،
الن�صني ال�سابقني ّ
لي�ست مكتملة اكتمال ّ
وهو من �أربعة �أبيات فقطـ ،وهي(((:
�أن � � � � � � � � � � � � � � � � ��ا الإ� � � � � � � � � � � � �س� � � � � �ل� � � � � ��ا ُم �أدب� � � � � �ن � � � � ��ي

وب � � � � � � � � � � � � � � � � ��الإمي � � � � � � � � � � � � � � � � ��انِ ك � � � � ّرم � � � �ن� � � ��ي

ف � � � � � �ع � � � � � �� � � � � � �ش � � � � ��تُ ال� � � � � �ع� � � � � �م� � � � � � َر ه� � � ��ان � � � �ئ � � � � ًة

ب� � � � � �ع� � � � � �ي � � � � ��داً ع � � � � � � ��ن ل � � � � �ظ� � � � ��ى ال � � � � �ف� � �ت� ��نِ

ب � � � � � � إ�� � � � � � �س� � �ل� � ��ام� � � � � ��ي �� � � � � �س� � � � � �م � � � � ��تْ روح� � � � � � � ��ي

و�� � � � � � �ص� � � � � � �ن � � � � � ��تُ ب � � � � �� � � � � �ش� � � � ��رع� � � � ��ه ب � � � � ��دين
�اب ال� � � � � � �ل� � � � � � �ـ� � � � � � � ِه يل
ك� � � � � � � �ت � � � � � � � ُ

ن � � � � � � ��و ٌر

ي � � � � �ف � � � � �ي � � � � ��� � � ُ� ��ض م � � � � � � �ن� � � � � � ��ه ي � � � �غ � � � �م � � ��رين

يف ه���ذه الأبي���ات ابتهال و�شكر عل���ى ل�سان فتاة م�سلمة ت�شك���ر هلل ت�أديبه �إياها
((( املرجع ال�سابق� ،ص.23
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بالإ�س�ل�ام وتكرميها بالإميان وعي�شها هانئة بعيدة ع���ن لظى الفنت ،ف�سمت روحها،
وطهر بدنها بالإ�سالم ،واهتدت بكتاب اهلل الذي غمرها بنوره و�إ�شراقه.
الن����ص جاءت املعاين مك ّثفة والألفاظ �سهل���ة وف�صيحة يف موا�ضعها
ففي هذا ّ
تع�س ٍف لتحقيق وزن �أو �إقامة قافية كما كان يف بع�ض الن�صو�ص املقررة،
دون تك ّلف �أو ّ
الن����ص �ألفاظ ًا جديدة �سترثي ال حمال���ة معجم املتعلم ،نحو
ف�ض�ل�ا عن �أنّ يف هذا ّ
بفي�ض" فهذه الألفاظ
"لظى الفنت" ،و"�سمت روحي" ،و"�صنت بدين" ،و"يغمرين ٍ
ت�ض ّمنت معاين جماز ّي ًة ق ّيم ًة ،فتوظيفها يف �أنا�شيد املتعلمني يف هذه املرحلة �ست�سهم
قطع ًا يف �إثراء لغتهم ،وتك�سبهم لغ ًة يتوا�صلون بها مع جمتمعهم.
ن�ص تربوي ين�شد غر�س قيم الوفاء
الن�ص الثاين فهو معنون بالوفاء ،وهو ّ
و�أ ّما ّ
يف �أبنائنا ،و�أبياته ثالثة فقط وهي((( :
� ّإن

ال � � � � � � � � � ��وف � � � � � � � � � ��اء

حم� � � � � ّب � � � � ٌ�ب

و َل� � � � � � � � � � � � � � � ُه امل � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��روء ُة ت� � �ن� � ��� � �س � � ُ�ب

ي � � � � �ب � � � � � َق� � � � ��ى ال � � � � � � � � � � � � � � ��و ُّيف ع � � � � �ل� � � � ��ى امل � � � � � � ��دى

م� � � � � �ث� � �ل� � � ً
�رب
ا ج � � � � � �م � � � � � �ي� � �ل� � � ً�ا ُي� � � ��� � � �ض � � � ُ

وي� � � � � � � � � �ظ � � � � � � � � � ُّ�ل ب � � � � � � � � � � �ي� � � � � � � � � � � َ
ن رف� � � � ��اق� � � � ��ه

�رب
�� � � �ش� � � �م� � � �� � � �ُ�س ال � � � �� � ّ� ��ض � � � �ح � � ��ى ال ت � � � �غ � � � ُ
والوا�ضح �أ ّنه ا�شتمل كذلك على مفردات ف�صيحة وب�سيطة يف � ٍآن ،مثل":حمبب،
تن�سب ،املدى ،ي�ضرب ،يظ ّل� ،شم�س ال�ضحى ،تغرب" فهذه املفردات على ب�ساطتها
�إال أ� ّنها جاءت حمملة بطاقات �شعر ّية عظيمة ،وقد كان للمجاز �أثر كبري يف الرتكيب
واجلمل ،فن�سب املروءة �إىل الوفاء " :وله املروءة تن�سب" وبقاء الأخري مث ًال ي�ضرب:
" يبق���ى ال���ويف على املدىً ...
مث�ل�ا جمي ًال ي�ضرب" ،وكون الويف ب�ي�ن رفاقه ك�شم�س
((( املرجع ال�سابق� ،ص.23
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ال�ضحى� ،إنّ جميع ما �سبق تعبريات جمازية ،ففي الأوىل ا�ستعارة ويف الثانية والثالثة
كنايتان .وجاءت هذه العبارات متناغمة فيما بينها ،معبرّ ة عن القيمة ال�سام ّية التي
تنط���وي عليه���ا كلمة "الوفاء"؛ فلذلك ف����إنّ تعلم الطفل مثل ه���ذه العبارات يف هذه
ال�سنّ يع ّد منجز ًا لغو ّي ًا وتربو ّي ًا مق ّدر ًا.
الن�صني ال�سابقني من مزايا معنو ّي���ة وخيال ّية �إال �أ ّنه
ولك���ن على الرغم م���ا يف ّ
تنق�صهم���ا �سمة مه ّمة من �سمات الأن�شودة وهي ال���وزن وكذا التلوين ال�صوتي الذي
مما
الن�صني على الرغم ّ
يتح ّق���ق بالتكرار وتنوي���ع القوايف؛ ولهذا �أح�سب �أنّ هذي���ن ّ
فيهما من ح�سن اختيار للألفاظ و�سهولة يف املعاين �إال �أنّ غياب هذه ال�سمات يحول
ً
ف�ض�ل�ا عن �أ ّنها
ب�ي�ن التالميذ وتعاطي ه���ذه الألفاظ واملع���اين وتوظيفها يف لغتهم،
ن�صو�ص ق�صرية ال تتجاوز ثالثة �أو �أربعة �أبيات.
وث ّم���ة ن�صو����ص �أخرى ـ كما ذكرنا �آنف ًا ـ تع ّد �أنا�شي���د ملا فيها من خفة يف الوزن
وب�ساط���ة يف اللغ���ة ،لك ّنها ج���اءت خالية من �أدن���ى فائدة ميك���ن �أن ي�ضيفها التلميذ
ن�ص ًا عنوانه "حفظ
�إىل معجم���ه ومعاني���ه وثقافته عا ّمة� .أختار من هذه الن�صو����ص ّ
احلقوق" لل�صف الدرا�سي نف�سه((( :
�أق � � � �� � � � �س � � � �م� � � ��تُ ب � ��ال � � �� ّ� ��ص � � �م � ��دِ
وال � � � � � � � � � ��واح � � � � � � � � � ��دِ الأح � � � � � � � � � � ��دِ
�أال ت � � � � � � � � �ك� � � � � � � � ��و َن ي� � � � � ��دي
ح� � � � � � ��رب � � � � � � �اً ع� � � � �ل � � � ��ى ب� � � �ل � � ��دي
وال � � � � � � � � �ل � � � � � � � � �ـ � � � � � � � � � ُه م � � � �ع � � � �ت � � � �م� � � ��دي
ل� � � � ��ن �أف� � � � ��� � � � �س� � � � � َد ال� � �� � ّ��س� � �ك� � �ن � ��ا
وامل � � � � �ل � � � � �ب � � � � ��� � � � َ��س احل � � �� � � �س � � �ن � ��ا
وال � � � � � � � � �ل � � � � � � � � �ـ � � � � � � � � � ُه م � � � �ع � � � �ت � � � �م� � � ��دي
((( املرجع ال�سابق� ،ص.22
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وامل � � � � � � � � � � � � � � � � � ��ا َل وال � � � � ��وط � � � � �ن � � � � ��ا
ب � � � � ��احل� � � � � �ق � � � � ��دِ واحل� � � � ��� � � � �س � � � ��دِ
وال � � � � � � � � �ل � � � � � � � � �ـ � � � � � � � � � ُه م � � � �ع � � � �ت � � � �م� � � ��دي
ل � � � � � ��نْ �أُت� � � � � � �ل � � � � � � َ�ف ال� � ��� � �ش� � �ج � ��را
وال � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ّزر َع وال � � � � � ��زه � � � � � ��را
�أو �أُلحْ ِ � � � � � � � � � � � � � � � َق ال � � �� � � �ض� � ��ررا
ب� � � � � ��ال � � � � � �ط� � � � � ��ائ � � � � � � ِر ال � � � � �غ� � � � ��رد
مما
الن����ص م�صحوب ًا ب�صور لبع�ض رج���ال الأمن يرتدون ز ّي��� ًا ع�سكري ًا؛ ّ
ُق���دِّ م ّ
يوح���ي ب�أنّ املراد من هذا الن�ص هو �أن يكون ق�سم ًا من الطفل للقيام بواجباته جتاه
الن�ص ،وما يلحظ على
وطن���ه و�أهل���ه ،وما ي�ؤ ّكد ذلك ورود لفظة "�أق�سمتُ " يف مطلع ّ
الن�ص �أ ّنها ت�شي بهيبة الدول���ة؛ �أي �أ ّنها �ستتدخل ب�سلطاتها
ال�ص���ورة التي �صاحب���ت ّ
عن���د انتهاك هذه احلق���وق ،فالفكرة جيدة غري �أنّ املعاين قا�صرة عن خدمتها ،ف�إن
ا�ستثنين���ا املطلع الذي ت�ض ّمن الق�سم وهو الفق���رة الأوىل ،فلن جند معنى م�ست�ساغ ًا
م�ستفاد ًا منه ،فمث ًال يف الفقرة الثانية:
ل � � � � � � � � � � ��ن �أف � � � � � � � � �� � � � � � � � � �س� � � � � � � � ��د ال� � � � ��� � � � �س� � � � �ك� � � � �ن � � � ��ا

وامل� � � � � � � � �ل� � � � � � � � �ب� � � � � � � � �� � � � � � � � ��س احل� � � � � ��� � � � � �س� � � � � �ن � � � � ��ا
وامل � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��ال وال � � � � � � � � � ��وط � � � � � � � � � � �ن � � � � � � � � � ��ا

ب� � � � � � � � � ��احل � � � � � � � � � �ق� � � � � � � � � ��د واحل � � � � � � � �� � � � � � � � �س� � � � � � � ��د
املق�ص���ود هو �أنّ الطفل يق�سم باملحافظة على حقوق الآخرين من �سكن وملب�س
وم���ال ،ولن يعت���دي على �شيء من ذلك بحقده وح�س���ده ،فالفكرة هي عدم االعتداء
ق�صرت عن �أدائها ،فاختيار
على حقوق الآخرين ،وهي فكرة ح�سنة ،غري �أنّ الألفاظ ّ
"امللب����س" وو�صف���ه باحل�سن مل يرت���ق �إىل املعنى ال�سامي املن�شود ،ه���ذا بالطبع �إذا
جتاوزن���ا ع���ن "ال�سكن" ،وك�أنيّ بالناظم مل يذك���ر "امللب�س" �إال لتالزمه مع ال�سكن،
ال�شعري ج���اءا ح�شو ًا .وكان ميكن �أن يك���ون التعبري عن ذلك
وهم���ا يف ه���ذا ال�سياق
ّ
ألفاظ �أكرث ف�صاح ًة من هذه الألفاظ املبتذلة.
ب� ٍ
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وال يقل البيت الآخر �سطحية يف املعنى و�سذاجة يف اللفظ ع ّما يف البيت الأول،
وه���و يقول فيه" :وامل���ال والوطنا باحلق���د واحل�سد" فاملال �شامل مل���ا �سبق "ال�سكن
وامللب����س" و�أرق���ى لفظ ًا ،و�أ�شمل تعبري ًا ،فلو ذكره واكتفى ب���ه وحده لكفاه ،أ� ّما لفظة
"الوط���ن" فعلى الرغم من منزلة الوطن يف نفو����س �أهله �إال �أنّ ذكره هنا جاء باهت ًا
ومقحم��� ًا ،و�أ ّما ذكر �سبب الإف�ساد وح�ص���ره يف "احلقد واحل�سد" فهو ال فائدة منه
الن����ص �أرقى لفظ ًا،
غ�ي�ر �إقامة القافي���ة والوزن ،و�أح�س���ب �أنّ البيتني الأخريين من ّ
مما �سبق ،وهما :
و�أجود ترتيب ًا ّ
ل� � � � � � � � � � � � � ��نْ �أت � � � � � � � � � � � �ل� � � � � � � � � � � � َ�ف ال � � � � �� � � � � �ش � � � � �ج� � � � ��را

وال � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��زر َع وال� � � � � � � � � � � ��زه� � � � � � � � � � � ��را
�أو

�أحل � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � َق

ال� � � � � � � ��� � � � � � � �ض � � � � � � ��ررا

ب � � � � � � � � ��ال� � � � � � � � � �ط � � � � � � � � ��ائ� � � � � � � � � � ِر ال� � � � � � � � � � �غ � � � � � � � � � ��ر ِد
فالفك���رة ح�سنة وهي املحافظة على البيئة والرف���ق باحليوان ،فلفظة " �أتلف"
تلي���ق مب���ا ي�صيب ال�شج���ر من عبث الب�شر ،كم���ا �أنّ عبارة " �أحل���ق ال�ضررا" عبارة
موفق���ة لأ ّنها �شاملة ل���ك ّل �إف�ساد و�أذى� ،س���واء �أكان للطري �أو لغريه ،كم���ا �أنّ ال�صفة
"الغرد" جاءت من�سجمة مع الرتكيب واملعنى ،فهي من �أبرز �صفات الطري و�أبهاها،
فه���ي مفردة �سترثي لغ���ة الطفل ،وذلك خالف��� ًا لـلفظة "احل�س���ن" يف قوله ال�سابق
"امللب����س احل�س���ن" وهي مل تك���ن غري ح�شو لبل���وغ القافية وا�ستيفاء ال���وزن ،ولك ّنها
يف احلقيق���ة �أف�سدت املعن���ى؛ �إذ يفهم منها �أنّ املتع ّلم لن يف�س���د امللب�س احل�سن �أ ّما
غ�ي�ره ،فهو خارج عن ق�سمه؛ وم���ن ّثم ف�إنّ التلميذ ميكن �أن يك���ون مف�سد ًا يف بع�ض
الن�ص بالطبع .وعندي
�أحوال���ه ،وهذا معنى فا�سد ،وال يق�صده ال�شاعر �أو من اختار ّ
�أنّ الناظم �أو فريق الت�أليف لو جعلوا مكان املقطع الثاين البيتني:
ل� � � � � � � � � � � ��ن �أف� � � � � � � � � ��� � � � � � � � � �س � � � � � � � � ��د ال � � � � � ��وط� � � � � � �ن � � � � � ��ا

�أو

�آذى
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�أه � � � � � � � � � � � � � � �ل� � � � � � � � � � � � � � ��ي وم � � � � � � � � � � � � � � � � ��ن م� � � � �ع� � � � �ن � � � ��ا

�أو

ب� � � � � � � � � ��ال � � � � � � � � � �ق� � � � � � � � � ��ولِ
الن�ص �أكرث قبو ًال يف الذائقة لفظ ًا وداللة .و�أ ّما الالزمة "معتمدي" التي
ل���كان ّ
جعلها تتكرر بعد ك ّل مقطع من الأبيات فهي جاءت يف غري �سياقها املعنوي ،بل �أجزم
الن�ص؛ وعلى هذا فيمكن
�أنّ الطف���ل لن ي�ستخدمها م�ستقب ًال بهذا املعنى ال���وارد يف ّ
الق���ول �إنّ ه���ذه الالزمة ج���اءت كذلك تكملة لل���وزن والقافية ،ولع ّل م���ن الأن�سب �أن
يو�ضع ال�شاعر مكانها "واهلل ي�شهد يل"؛ لأنّ املقام مقام ق�سم ،واملق�سم عادة ُي�شهد
اهلل عل���ى م���ا يق�سم به" ،واهلل على ما �أقول �شهي���د �أو وكيل" ،كما �أنّ البديل املقرتح
على وزن اللفظة املقرتح طرحها (.)O///O//O/O/
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المبحث الثاني

�أنا�شيد الف�ضائيات ـ قناة طيور اجلنة منوذج ًا
�أ�صبح���ت القنوات الف�ضائ ّية بعا ّمة مت ّثل و�سيط ًا مه ّم��� ًا يف تلقي كثري من املوا ّد
الثقاف ّي���ة واملعرف ّي���ة يف �شتى املج���االت ،ال يف جم���ال الأدب واللغ���ة وحدهما ،بل يف
جماالت �شتّى من فكر وفنون و�سيا�سة واقت�صاد واجتماع وطبيعة وف�ضاء ،وغري ذلك
ٍ
من العلوم واملعارف الإن�سان ّية النظر ّية والتطبيق ّية؛ ولهذا فال ميكن جتاوز القنوات
الف�ضائ ّي���ة يف ه���ذه الدرا�سة التي تتن���اول "�أثر الأنا�شيد يف لغ���ة الطفل"؛ وذلك لأنّ
بخا�صة يحتاجون �إىل رعاية كبرية بتمحي�ص ما ي�شاهدونه وي�سمعونه فهو
الأطف���ال ّ
ق���د ال يح ّقق الغايات الرتبوية والثقافية واللغوية املن�شودة فيهم؛ لي�صبحوا م�س ّلحني
مبا يذودون به عن خماطر العوملة والتغريب(((() .ومل يكن اختيار هذه القناة ّ
حم�ض
م�صادف���ة ،و�إنمّ���ا هي بح�س���ب ر�أي كثري م���ن امل�شاهدي���ن واملهتمني ب�أم���ر الأطفال
وتربيته���م مت ّث���ل �أكرث القن���وات م�شاه���د ًة لدى الأطف���ال؛ ولذلك اختاره���ا الباحث
بو�صفها م�صدر ًا �إعالم ّي ًا ومنوذج ًا لبقية القنوات الأخرى ،على الرغم من �أنّ نتائج
اال�ستبانة ب ّينت الحق ًا �أ ّنها لي�ست القناة املف�ضلة لدى كثري من الأطفال ،ويف ظ ّني �أنّ
هذه النتيجة قد تنطلي على العينة املذكورة ،وال ميكن تعميمها على غالبية الأطفال
الذين يبدو وا�ضح ًا لك ّل م�شاهد �أ ّنهم كثريو امل�شاهدة لهذه القناة؛ لأ�سباب �سنف�صح
عنها يف الق�سم الثاين من هذه الدرا�سة.

خوري� ،أثر �أغاين الأطفال يف تكوين لغة الأطفال" ،ن�ساء �سور ّية ،مر�صد ح ّر
((( عائ�ش���ة عه���د ّ
يهتم بق�ضايا املجتمع يف �سور ّية .جامعة حلب2007 ،م.www.up-sy.com ،
ّ
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تخ�ص�ص���ت يف تق���دمي الأنا�شي���د ب�ألوانها
وطي���ور اجلن���ة م���ن القن���وات الت���ي ّ
املختلف���ة؛ الدين ّية واالجتماع ّي���ة والوطن ّية والإر�شاد ّية؛ ونظ���ر ًا ل�ضيق املقام يف هذا
البح���ث املحك���وم ب�صفحات حم���دودة ف�س���وف �أكتف���ي بدرا�سة ثالث���ة ن�صو�ص من
�أنا�شيده���ا� ،آم ًال �أن تعط���ي هذه الن�صو�ص الثالثة ر�ؤية وا�ضح���ة عن بقية الأنا�شيد
الأخ���رى .والن�صو�ص التي اخرتتها من الن�صو����ص الف�صيحة ،ولي�ست من الأنا�شيد
ذات العام ّيات العرب ّية �أو الف�صيحة التي تخالطها عام ّية ،وهي كثرية يف هذه القناة،
فهي لي�ست من اهتمامات هذا البحث الذي يهدف �إىل ما يرثي اللغة الف�صيحة لدى
الطفل.
الن�ص الأول املختار وهو بعنوان "�أبو هريرة" ،وفيه(((:
ّ
�إمي � � � � � � � � � � ٌ
�رب ال� �ك� �ع� �ب ��ة
ح� � � �ف � � � ٌ�ظ وذاك � � � � � � � � � ��ر ٌة رح � �ب ��ة
�ان ب � � � � � � � ِّ
� ْ
ع � �ق � �ي � ��د ٌة را�� � �س� � �خ� � � ٌة � ُ��ص� � ْل� � ُب ��ة
إذن ي� ��ا ح� � �ب � ��ذا ال �� ُّ��ص �ح �ب��ة
ر امل � � � ��ر�� � � � �س� � � � �ل � �ي� ��ن
م � � � � � � � ��ع خ� � � � � �ي� � � � � � ِ
َج� � � � َع� � � � َل ال � � ��دي � � � َ�ن ِق ��وام ��ا
�أب� � � � � � � � ��ا ه � � � � ��ري � � � � ��رة �إم � � � ��ام� � � � �اً
يف ك� � � � � � � � � ِّل وق � � � � � � � � � ��تٍ وح � �ي� ��ن
رب ال � �ع� ��امل�ي� ْ�ن
ي � � �ع � � �ب � � � ُد
ّ
راوي ح ��دي � َ�ث ال� �ه ��ادي �أح �م � ْد
ب� �ج� �ن ��انِ ا ُ
خل � � � ْل � ��دِ ف �لَ �ت ��� َ�س � َع � ْد
ُن� � � �� � �ْ ��ش� � � � ِه� � � � ُد ُه ذا املِ � � َّن� ��ة
ل � �ل � �ق� � َ
�اك ف� � � � �ـ � � � ��ي اجل� � ّن ��ة

هلل ال� � � � � ��ذي
احل � � � � � � � �م � � � � � � � � ُد
ِ
وج � � � � � �ع � � � � � � َل �أب� � � � � � � � � ��ا ه� � � ��ري� � � ��رة
هلل م � � �ل� � ��از ْم
ل � � � ��ر�� � � � �س � � � ��ولِ ا ِ
ول� � � �ث� � � �ل � � ��ثِ ال� � � �ل� � � �ي � � ��لِ ق� � ��ائ � � � ْم
�أب � � � ��وه � � � ��ري � � � ��رة �أب � � ��وه � � ��ري � � ��رة
�أب � � � ��اه � � � ��ري � � � ��رة �أب � � ��اه � � ��ري � � ��رة
ي� � � � ��ا م � � � ��در�� � � � �س� � � � � َة ال� � �� � ُّ��س� � �ن � ��ة
ب � � � � � � �ح � � � � � � � ِّب� � � � � � � َ�ك ن� � �ت� � �م� � � ّن � ��ى

((( قناة طيور اجل ّنة www.toyoraljanah.tv
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يب���د�أ الن�شي���د ب�أبيات ال توح���ي ب�أ ّنها مطلع؛ وذل���ك لأنّ العب���ارات التي جاءت
برب
متتابعة ال يفهم منها جملة وا�ضحة ،و�إنمّ ا جم ّرد نظم لكلمات متجاورة�" :إميا ٌن ّ
الكعب���ة" ،وال ميكن ع ّد "�إميان" مبتد�أ؛ لأ ّنه ال يج���وز االبتداء بنكرة ،والراجح ع ّده
خرب ًا ملبتد�أ حمذوف تقديره "هذا �إميان" ،ولكن بهذا الت�أويل ال معنى للكالم؛ وبهذا
رب
يفه���م �أنّ الق�صد من املطلع هو جم ّرد الإتيان بكلمات ذات ظالل دين ّية "�إميانّ ،
الكعب���ة ،عقي���دة ."...كما �أنّ الأبيات تعتمد يف �أغلبه���ا على ت�سكني نهايات الأ�شطر،
ّ
وال�شك يف
نحو" :الكعبه ،رحبه� ،صلبه ،ال�صحبه� ،أبوهريره ،قائم ،الزم ،ال�س ّنه"...
�أنّ هذا الت�سكني يف ّوت على الطفل امل�ستمع تع ّلم �إقامة احلركات والإعراب.
الن�ص على ب�ساط���ة تراكيبه وجمله فيه
ولك���ن على الرغم م���ن ذلك ك ّله �إال �أنّ ّ
ما يفيد الطفل با�ستخدام بع�ض الأفعال وعملها ،من ذلك مث ًال الفعل "جعل" الذي
الن�ص؛ الأول "جعل الدين قوام ًا"،
ين�صب مفعولني ،وهكذا قد جاء يف مو�ضعني من ّ
والث���اين "جعل أ�ب���ا هريرة �إمام ًا" ،كم���ا �أنّ �إعراب "�أبا" �إع���راب الأ�سماء اخلم�سة
باحل���روف يف جميع موا�ض���ع وروده يف الن�شيد فيه معلومة مفي���دة للطفل تعينه على
املحاكاة والتقليد الحق ًا.
ير�سخ املعلومة �إذا
ف���ك ّل ذل���ك ال حمالة �سي�ضيف جديد ًا �إىل لغة الطفل �أو ربمّ ا ّ
كان يعرفها من قبل .كما �أنّ التقدمي والت�أخري يف جملتي "لر�سول اهلل مالزم ،ولثلث
الليل قائم" ،فيهما مراعاة للقواعد النحوية التي توجب تقدمي اجلار واملجرور على
الن�ص ا�ستخدام م�صيب ل���ـ"الم الأمر" يف جزمه امل�ضارع
املبت���د�أ النكرة ،وك���ذا يف ّ
"فلت�سعد" ،وهذا �أ�سلوب رفيع ،ميكن �أن يبقى يف ذاكرة الطفل وي�ستطيع �أن يحاكيه
ْ
الن�ص �أنّ فيه بع�ض املفردات اجلديدة التي
يف كالم���ه وكتابت���ه .وكذا ما يحمد لهذا ّ
�ست�ث�ري معجم الطفل ،مثل  ":ذاكرة ،رحبة ،را�سخ���ة� ،صلبة ،ح ّبذا ،قواما ،امل ّنة"،
ك ّل ه���ذه الألفاظ والأ�سالي���ب تعني الطفل على تكوين �سليق���ة يف �صغره جتعله قادر ًا
على تعاطي لغة ف�صيحة حت ّدث ًا وكتاب ًة.
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ولك���ن �أعظم ما يعيب هذا الن�شيد �أنّ تراكيبه موغل���ة يف الب�ساطة �إىل م�ستوى
ي���كاد تختف���ي معه اجلم���ل التي اعتم���دت على التك���رار يف �أكرث من مو�ض���ع كتكرار
"�أبوهري���رة" ،ولع��� ّل هذا التكرار جاء تعوي�ض ًا للمو�سيق���ا امل�ضطربة يف هذه الأبيات
ملحنة وفق طريقة
التي ال ي�ستقيم وزنها �إذا ما قرئت قراءة عادية� ،أ ّما عند �أدائها ّ
هذه القناة فال يتبينّ لل�سامع هذا اال�ضطراب لإ�شباع ما ال ي�شبع يف القراءة العادية،
واالعتماد على التكرار لإقامة الوزن.
الن�ص الثاين فهو بعنوان " حمزة بن عبداملطلب" (((:
�أما ّ
�أ� � � � � � � � � �س � � � � � � � � � ُد ال� � � � � �ل� � � � � �ـ� � � � � � ِه وال� � � � ��ر� � � � � �س� � � � � ْ
�ول

ح � � � � � � �م � � � � � � ��ز ْه � � � � � �س � � � � � ّي � � � � � ُد ال� � � ��� � � �ش� � � �ه � � ��دا ْء
ك� � � � � � � � � � � � � � � � ��ا َن ي � � � � � � �� � � � � � � �ص� � � � � � � ُ
�ول وي � � � � � �ج� � � � � � ْ
�ول

للح ِّق ب � � � � � � � � � � � � �ع � � � � � � � � � � � � � ٍّز و�إب� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��ا ْء

ع� � � � � � � � � � � � � � ُّ�م

هلل حم� � � � � ّم� � � � � ْد
ر� � � � � � � � �س� � � � � � � ��ولِ ا ِ

ال � � � � � � � � � � � �ف� � � � � � � � � � � ��ار�� � � � � � � � � � � ��س امل � � � � � � � � � � �غ� � � � � � � � � � ��وار

وب � � � � � �ح � � � � � �م� � � � � ��ز َة ع� � � � � � � � � � � � � � � � َّز الإ� � � � � � � � �س � � � �ل � � ��ا ْم

وان � � � � �ت � � � � �� � � � � �ص � � � � � َر خ � � � � � �ي� � � � � � ُ�ر الأن � � � � � � � � � � � ��ا ْم

ك � � � � � � � ّف� � � � � � ��ا ُر ق � � � ��ري � � � � �� � � � ٍ��ش ق � � � � � � � � ْد �� � �س� � �ق� � �ط � ��وا

وه� � � � � � � � � � � ��وتْ ل� � � � �ل� � � � �ب � � � ��اط � � � ��لِ �أ�� � � � �ص� � � � �ن � � � ��ا ْم

و� � � � �س � � � �ن � � � �ح � � � �ي � � ��ا ن� � � � � ��� � � � � �ش � � � � ��دو ون � � � � � � �غ � � � � � � � ّر ْد

و� � � � �س � � � �ن� � � �ب� � � �ق � � ��ى ن � � � �ح � � � �ك� � � ��ي ون� � � � � � � � � � � � � ��ر ّد ْد

�أي� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � َ�ن �أن� � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��تَ ي� � � � � � � � � ��ا ح � � � � �م� � � � ��زة

ا�� � � � �ش� � � � �ت� � � � �ق� � � � �ن � � � ��ا ن � � � � � � �� � � � � � � �ص � � � � � ��راً ع� � � � � � � � � ّزة

((( املرجع ال�سابق.
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ال يختل���ف ه���ذا الن�شيد عن �سابق���ه �إال يف �أ ّنه ح�شد معلوم���ات تاريخ ّية ودين ّية
عم ر�سول اهلل ،وقد تكون هناك
ك�ألق���اب حمزة ب أ� ّنه �أ�سد اهلل و�سيد ال�شه���داء ،و�أ ّنه ّ
بع�ض املفردات اجلديدة التي ت�ضيف �إىل الطفل بع�ض املعاين اجلديدة �إىل معجمه،
مث���ل " :ي�صول ،يجول ،ع���زّ� ،إباء ،الأنام� ،سقطوا ،هوت ،ن�شدو ،نغ ّرد" ،ولع ّل كلمتي
"ه���وت ون�شدو" بجانب داللتهما فيهم���ا فائدة �أخرى للطفل؛ بكونهم���ا �أفعا ًال معت ّلة
الأخ�ي�رـ فالأول ج���اء على �صورة املا�ضي ،والثاين جاء عل���ى امل�ضارع ،فالتع ّرف على
هذه ال�صيغ يك�سبه معلومة لغو ّية جديدة ال حمالة.
الن�ص الثالث فهو عن "اجل ّنة"(((:
�أ ّما ّ
� ْأن ُت� ��دخ � �لَ � � ِن� ��ي ر ّب� � � ��ي اجل� � ّن ��ة
ه � � � ��ذا �أق� � ��� � �ص � ��ى م � � ��ا �أمت � � � ّن� � ��ى
وت� �ه � َ�ب يل ال � ��درج � ��اتِ ال�ع�ل�ي��ا
امل� � � ّن � ��ة
ي� � � ��ا ذا
ي� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��ا ر ّب� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��ي
ال ح� � � ��و َل وال ق � � � � � ّو َة �إال ب��ك
ي� � � ��ا ذا ال � � � � �ق � � � � � ّو ِة ي� � � ��ا م � ��وىل
ا� � �ص� � ْ
�رف واب � �ع � � ْد ع� � ّن ��ي ال��ذل��ة
ي � � � � � � � � � � � � ��ا ذا امل � � � � � � � � � ّن� � � � � � � � ��ة
ي� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��ا ر ّب� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��ي
ي � � ��ا ل � �ه � �ن� ��ائ� ��ي ح� �ي ��ن �أالق� � � � ��ي
يف اجل � � ّن � � ِة � �ص �ح �ب��ي ورف ��اق ��ي
ف � � ��رح� �ي � َ�ن ب � �ن � �ع� ��م ِ اخل � �ل� ��اقِ
ي � � � � � � � � � � � � ��ا ذا امل � � � � � � � � � ّن� � � � � � � � ��ة
ي� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��ا ر ّب� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��ي
و�إذا م� � ��تُّ �إل� � �ه � ��ي اج � �ع� ��ل يل
يف ق �ب ��ري ن � � � ��وراً واغ � � �ف � � � ْر يل
واح � �� � �ش � � ْرين م ��ع خ �ي� ِ�ر ال� � ُّر� �ْ�س ��لِ
ي � � � � � � � � � � � � ��ا ذا امل � � � � � � � � � ّن� � � � � � � � ��ة
ي� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��ا ر ّب� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��ي
((( املرجع ال�سابق.
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الن�ص يتفق م���ع الن�صينّ ال�سابقني يف احلر�ص عل���ى ك ّل ما يح ّقق النغم،
ه���ذا ّ
واللحن �أكرث من املعاين والدالالت ،،وربمّ ا يختلف عن �سابقه يف �أنّ ا�ستهالله ي�شمل
رب
تركيب��� ًا يفيد الطفل يف �أن ي�ستخ���دم امل�صدر امل ؤ� ّول ويجعله مبت���د�أ "�أن تدخلني ّ
اجل ّن���ة" �أي �إدخايل اجل ّنة ،وخربه اجلمل���ة اال�سم ّية "هذا �أق�صى ما �أمتنى" ،وهذا
الأ�سل���وب قر�آين ،على غ���رار قوله تعاىل ":و�أن ت�صوموا خري لكم"� .أ ّما على م�ستوى
الن����ص بع�ض املفردات اجلديدة التي ت�ضي���ف �إىل الطفل جديد ًا يرثي
املعج���م ففي ّ
لغت���ه فهم��� ًا وتوظيف ًا ،من ذل���ك " :تهب" مبعنى تعط���ي ،و"العليا" الت���ي هي م�ؤنث
الأعل���ى ،و"ذا" التي مبعنى �صاح���ب ،و"امل ّنة" التي مبعنى الف�ضل ،و"هنائي" الذي
مبعنى �سعادتي وفرحي وحبوري ،و"اح�شرين" مبعنى "�أدخلني" ،وهي عبارة قر�آنية
كذلك ،ومثلها احلال يف "فرحني" التي جاءت يف �سياق يتماهى مع ال�سياق القر�آين
الن�ص مترين ًا جي���د ًا للطفل على بناء فعل
 ":فرح�ي�ن مب���ا �آتاهم اهلل" .وكم���ا �أنّ يف ّ
الأمر ،وذلك وا�ضح يف الأفعال  ":ا�صرف ،ابعد ،اجعل ،اح�شر" ،ك ّل هذه املعلومات
واال�ستخدامات اللغوية قد تفيد الطفل ،ولكنّ الأحلان ال�صاخبة واملو�سيقا الطاغية
على الأداء حتول دون �إفادة الطفل من املعارف اللغو ّية.
ويلح���ظ بعا ّمة عل���ى �أنا�شيد هذه القن���اة ميلها �إىل التك���رار واجلمل الق�صار،
واختي���ار الألف���اظ الب�سيط���ة يف دالالتها ،وال�سهل���ة يف خمارجها ،وه���ذه من دواعي
املحافظ���ة عل���ى النغم واللح���ن والإيقاع ،هذه املحافظ���ة التي مت ّثل الغاي���ة الرئي�سة
من �أنا�شيد ه���ذه القناة؛ ولع ّل طغيان الأحلان والأنغام واملو�سيقا واملعازف يف الأداء
ه���ي ال�سبب الرئي�س يف عدم �إفادة الأطفال من الفوائد اللغو ّية القيمة التي ا�شتملت
عليها هذه الأنا�شيد.
وبعا ّم���ة ميكن الق���ول �إنّ الأنا�شي���د املدر�س ّية و�أنا�شيد القن���وات الف�ضائية قناة
طي���ور اجل ّن���ة بخا�صة تقعان على ط���ريف نقي����ض؛ �إذ الأنا�شيد املدر�س ّي���ة على قلتها
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تعوزه���ا اخلفة والتلوين ال�صوتي والإيقاع املم ّيز املوجود يف �أنا�شيد طيور اجلنة� ،أ ّما
مم���ا يفيد لغة الطفل �إال يف القليل من مفرداتها
�أنا�شي���د هذه القناة فهي تكاد تخلو ّ
و�إعمال بع�ض الأفعال وفق مقت�ضاها النحوي غري �أنّ تطبيع الأنا�شيد بطابع الأغاين
يحول دون �إفادة الطفل من هذه املفردات والوظائف اللغوية بعا ّم ٍة.
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المبحث الثالث

قراءة اال�ستبانة ونتائجها
اعتم���د البحث عل���ى �أداة واحدة وه���ي ا�ستبانة ،ولك ّنها ج���اءت على منوذجني
�أحدهم���ا للكب���ار ،والآخر لل�صغار ،وق���د كان اختي���ار العينة ع�شوائي��� ًا ،وا�شتمل ك ّل
من���وذج منهما عل���ى ع�شرين فقرة� ،أ ّما من���وذج الكبار فجعلنا في���ه ك ّل فقرة ت�شتمل
عل���ى خم�س درج���ات للقيا�س ،وهي "�أواف���ق ب�شدة� ،أوافق ،حماي���د ،ال �أوافق ب�ش ّدة،
�أواف���ق" ،بينم���ا اكتفين���ا بث�ل�اث درج���ات يف القيا����س ،يف منوذج ال�صغ���ار ،وهي" :
�أواف���ق ،حماي���د ،ال �أوافق"؛ وذل���ك حر�ص ًا م ّنا عل���ى ت�سهيل امل�شاركة م���ن الأطفال
الذي���ن تراوحت �أعمارهم بني ( 11ـ � )17سنة؛ ونظر ًا حل���دود هذه الورقة وتق ّيدها
ب�صفح���ات حمدودات ف����إنيّ �سوف �أكتفي بتحلي���ل بع�ض فق���رات النموذجني ،وهي
الفق���رات التي تخدم فكرة البحث "�أثر الأنا�شيد يف لغة الأطفال" ب�صورة مبا�شرة،
تاركني الفقرات املت�صلة بالثقافة والدين والأخالق� ،آملني �أن تتاح لنا فر�صة �أخرى
لتناول تلك اجلوانب التي ال تق ّل �أهم ّية عن اللغة.
�أو ًال ـ ا�ستبانة الكبار :

�أظه���رت النتائج �أنّ ع���دد ًا كبري ًا من العينة ي���رى نّ "الأنا�شيد �ضرور ّية لتنمية
لغة الأطفال" ،وهذا هو ن�ص الفقرة التي وردت يف اال�ستبانة ،وقد كانت جملة ن�سبة
الذي���ن يوافقون ب�شدة وبغري �ش��� ّدة ( ،)%56وهذه ن�سبة مق��� ّدرة بخا�صة �إذا �أ�ضفنا
�إليه���ا بع�ض ًا م���ن الذين اختاروا "حمايد" �إذ بينهم بطبيعة احلال من هو �أقرب �إىل
املوافق���ة ولك ّنه ت���ر ّدد فاختار احلياد .وه���ذه النتيجة العالية ت ؤ� ّك���د �صحة الفر�ضية
الأوىل التي انطلقت منها فكرة البحث ،وهي �أن الأنا�شيد �أحد الأوعية اللغوية املهمة
التي يتع ّلم منها الطفل لغة جديدة.
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كم���ا �أجمع ( )%84عل���ى �أنّ "الأنا�شيد �صارت مت ّثل ظاه���رة �إعالم ّية ال ميكن
جتاوزها" ،وهم يتو ّزعون بني "�أوافق ب�شدة و�أوافق" ،وهذه الن�سبة كذلك تتوافق مع
اجت���اه البحث �إىل املقاربة الإعالم ّية للأنا�شيد بجانب املقاربة املدر�س ّية؛ �إذ �إنّ هذه
الظاهرة الإعالم ّية ال ينكرها �إال من ينكر ال�شم�س يف رابعة النهار؛ ومبا �أنّ الأنا�شيد
مت ّث���ل ظاهرة �إعالم ّية ف إ� ّنها بحاجة �إىل ت�سليط مزيد من ال�ضوء عليها ،وحتتاج �إىل
جه���ود بحثي���ة وتربو ّية كبرية؛ ويزداد الأم���ر خطورة و�أهمي���ة يف �آن �إذا ا�ست�صحبنا
ون�صها " الأنا�شيد
معن���ا نتيجة �أخرى يف اال�ستبانة ،وهي نتيجة الفق���رة رقم (ّ )13
املدر�س ّي���ة �أقل ت�أثري ًا يف الأطفال من الأنا�شيد املتداولة يف القنوات الف�ضائ ّية لوجود
الأحل���ان يف الأخرية" ،وق���د كانت ن�سبة الذين يتفقون مع هذا الر�أي ( ،)%90وهذه
�أعل���ى ن�سبة ت�صل �إليها نتيجة يف القيا����س ،وهي تف�ضي يف � ٍآن �إىل ذات النتيجة التي
�أف�ض���ت �إليه���ا النتيجة ال�سابقة ،وهي �أنّ الأنا�شيد �ص���ارت ظاهرة خطرية م�ؤثرة يف
الأطفال �أكرث من ت�أثري الأنا�شيد املدر�س ّية وغريها .وهذه النتيجة جتعل من الأنا�شيد
وع���ا ًء �إعالم ّي ًا وثقاف ّي ًا ولغو ّي ًا ودين ّي ًا و�أخالق ّي ًا م ّهم ًا ت�ستوجب اهتمام القائمني ب�أمر
الثقافة واللغة والدي���ن والأخالق يف املجتمع .ولكن الأمر يزداد خطور ًة عندما جند
إعالمي للأنا�شيد كان نتيجة ارتباطها بالأحلان
يف نتائ���ج اال�ستبانة �أنّ هذا الأث���ر ال
ّ
واملو�سيق���ا والإيق���اع ،وهذا ما ي�ضع���ف ت�أثريها يف لغة الطفل ،ورمبا له���ذه القناة �أو
لغريها من القنوات املهتمة ب�أنا�شيد الأطفال غاية �أخرى غري الغايات التي نن�شدها،
كجذب االنتباه للدعاية والإعالن التجاري �أو رمبا لها �أهداف �أخرى لي�س هذا حم ًال
لذكرها ،ولكن من امل�ؤّكد �أن املح�صلة اللغو ّية بخا�صة ـ وهي ما يه ّمنا يف هذا البحث ـ
�ضعيفة ج ّد ًا ،وما ي�ؤ ّكد هذه النتيجة ويتماهى معها وهو نتيجة الفقرة رقم ( )5التي
ن�صها " ينفعل الطفل مع الأنا�شيد ب�سبب الأحلان دون معرفة معانيها" ،حيث جاءت
ّ
ن�سب���ة الذين يتفق���ون مع هذه الفر�ضية ( ،)%88فال �ش ّ
كلمات ال
���ك يف �أنّ من ير ّدد ٍ
يع���رف معانيها ال ي�ستفي���د منها يف لغته حت ّدث ًا وكتابة ،وه���ذه نتيجة تتط ّلب �ضرورة
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تع���اون اللغويني والرتبويني مع هذه الو�سائل الإعالم ّية التي كما أ� ّكدت النتائج مهمة
ل�ش ّدة ت�أثريها يف الأطفال ،ولكنّ هذا الت�أثري ال وجود له يف لغة الطفل.
ولع��� ّل للرتبويني دور ًا �آخر ينتظرهم يف حتقيق فاعل ّية هذه الأنا�شيد وهو �إعادة
النظ���ر يف بن���اء املقررات وطريق���ة تدري�سها للأطف���ال؛ لأ ّنها ال بق���اء لها يف ذاكرة
الطف���ل ووجدانه خارج املدر�سة كما تبق���ي �أنا�شيد القنوات الف�ضائية؛ وهذا يقت�ضي
البح���ث عن الأ�سباب� :أهي لوجود الأحلان يف �أنا�شيد القنوات �أم هي خللل كامن يف
الأنا�شيد املدر�س ّية؛ خلل م�ضموين ولغوي؟ �أ ّي ًا كانت الأ�سباب ف�إنّ الأطفال ال يرددون
الأنا�شي���د املدر�س ّية خارج املدر�سة �إال بن�سب���ة �ضئيلة ،وهذه نتيجة الفقرة ( ،)8وقد
ن�صها "ير ّدد الأطف���ال الأنا�شيد املدر�س ّية خارج املدر�سة كما يرددون الأنا�شيد
كان ّ
الأخ���رى" ،فج���اءت ن�سبة الذين ال يرون ه���ذا (ال يوافقون ب�ش ّدة وال يوافقون) بلغت
( )%56وميك���ن �أن ي�ضاف �إليهم بع�ض من املحايدين الذين بلغت ن�سبتهم ()%12؛
�إذ بينهم من يت�أرجح بني املوافقة وعدمها .وعلى الرغم من �أنّ النتيجة كانت طبيعية
مم���ا يجعل الأطفال حم ّفزين ومنفعلني
لوج���ود الأحلان يف الأنا�شيد غري املدر�س ّية؛ ّ
مب���ا ي�ستمعونه يف القنوات الف�ضائية �أكرث من الأنا�شيد املدر�س ّيةـ �إال �أنّ هذه النتيجة
ت�ستوجب إ�ع���ادة النظر يف بناء الأنا�شيد �شك ًال وم�ضمونا �أو اختيار الالئق منها؛ مع
�ض���رورة تقدميها ب�شكل حم ّفز للتالمي���ذ ،كـ�أن تلحن ،وال �ش���يء يف تلحني الأنا�شيد
املدر�س ّية؛ �إذ هذا التلحني يتنا�سب مع طبيعة الأنا�شيد بل هو من �سمات ال�شعر الذي
يق���ال � ً
أ�ص�ل�ا ليغ ّنى كم���ا بي ّنا هذا �آنف��� ًا ،وال يعني التلحني ـ بطبيع���ة احلال ـ املعازف
واملو�سيق���ا كما هو احلال يف بع�ض القنوات الف�ضائية ،و�إنمّ ا هو التغ ّني بال�شعر دون
�أن ي�صحبه �شيء من ذلك.
ومم���ا يجدر ذكره �أنّ الأنا�شيد املدر�س ّي���ة كانت يف املا�ضي و�إىل اليوم يف بع�ض
ّ
البيئ���ات العرب ّي���ة ت�ؤدى ب�أحلان و�أنغ���ام؛ فلذلك الأطفال يحفظونه���ا ويرددونها ،بل
ي�ستمتعون بح�ص�صها وينتظرونها بلهفة و�شوق.
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ثاني ًا ـ ا�ستبانة الأطفال :

ا�شتم���ل هذا النموذج عل���ى ع�شرين فقرة كذلك ،ولكنن���ا اقت�صرنا يف درجات
القيا�س على ثالث فقط ت�سهي ًال للطفل يف اختيار ما يتفق معه من الفقرات ،ونحاول
يف ه���ذه العجالة تن���اول بع�ض نتائج الفق���رات التي تخدم فكرة البح���ث .ولكن قبل
ا�ستعرا�ض ه���ذه النتائج البد من الإ�شارة �إىل �سقوط بع�ض الفر�ضيات التي طرحها
الباح���ث ،منه���ا �أنّ قن���اة طيور اجل ّنة لي�س���ت هي القن���اة املف�ضلة له����ؤالء الأطفال؛
�إذ كان���ت نتيج���ة الفقرتني املت�صلتني به���ذه الفر�ضية تدح�ضه���ا ،فالفقرة رقم ()2
ون�صه���ا� ":أكرث قناة ّ
تف�ض���ل �أنا�شيدها قناة طيور اجلنة" ،فج���اءت النتيجة بن�سبة
ّ
( )%90ال تتف���ق مع ه���ذه الفر�ضية ،وهي ن�سبة كبرية ج��� ّد ًا ،وتتفق مع هذه النتيجة
نتيج���ة الفقرة رق���م ( ،)13وكان م�ضمونها  ":ت�ستمع ب�سم���اع الأنا�شيد املوجودة يف
طيور اجل ّنة �أكرث من الأنا�شيد املدر�س ّية لوجود الأحلان فيها"؛ �إذ بلغت ن�سبة الذين
مل يوافق���وا على ه���ذا الر�أي ( ،)%70وقد ت���زداد هذه الن�سبة م���ن ن�سبة املحايدين
الذين كان���وا ()%20ـ فرمبا يكون من بينهم من كان مرتدد ًا بني املوافقة واملخالفة.
وعل���ى الرغم م���ن �سقوط فر�ضي���ة� :أنّ �أنا�شيد قناة طيور اجلنة ه���ي �أكرث الأنا�شيد
ا�ستماع��� ًا �إال �أنّ ذلك ال يعني �أ ّنهم ال ي�ستمعون لأنا�شيد قنوات �أخرى؛ �إذ كانت ن�سبة
الذين ي�ستمتعون ب�أنا�شيد الف�ضائيات ( ،)%95وهذه �أعلى ن�سبة يف نتائج الفقرات،
وهي نتيجة تدعم فر�ضية �أثر الأنا�شيد بعامة يف الأطفال و�أنا�شيد القنوات الف�ضائية
بخا�صة .ومن نتائج هذه اال�ستبانة ت�أ ّكدت ذات اخلطورة التي �أ�شارت �إليها ا�ستبانة
ّ
الكبار ،وهي �أنّ ه�ؤالء الأطفال عند �سماعهم الأنا�شيد يف القنوات الف�ضائية يهت ّمون
بالأحل���ان �أكرث من اهتمامهم بالكلمات ومعانيه���ا ،وكان ذلك يف نتيجة الفقرة رقم
"تهتم يف الأنا�شيد بالأحلان �أكرث من الكلمات واملعاين" ،فكانت
( ،)5وم�ضمونها ّ :
ن�سب���ة الذين يتفقون مع هذا ال���ر�أي ( ،)%55ورمبا يزدادون م���ن املحايدين الذين
بلغ���ت ن�سبته���م ()%20ـ �أ ّما ن�سبة الذين ذك���روا �أ ّنهم يهت ّم���ون بالكلمات واملعاين ال
بالأحلان فقد بلغت فقط (.)%25
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وعل���ى الرغم من �أ ّننا مل نكن مطمئنني لبع�ض اختيارات الأطفال و�أجوبتهم �إال
ب�صحتها،
�أنّ هن���اك بع�ض النتائج املتوافقة مع بع�ضه���ا؛ جتعلنا نقرتب من الت�سليم ّ
م���ن ذل���ك مث ًال هناك تواف���ق تام بني فقرتني تقي�س���ان هدف ًا واح���د ًا تقريب ًا ،الأوىل
رق���م ( )8وم�ضمونها" :تردد الأنا�شيد املدر�س ّية خ���ارج املدر�سة كما تردد الأنا�شيد
ح�ص�ص الأنا�شيد
الأخرى" ،وكانت الفقرة الثانية ورقمها ( )19وم�ضمونهاّ :
"حتب ّ
�أك�ث�ر م���ن احل�ص�ص الأخرى" ،فج���اءت ن�سبتا نتيج���ة الفقرت�ي�ن مت�ساويتني ،وهي
( ،)%55وهات���ان النتيجتان تتفقان مع نتيجة الفقرة الأوىل التي تقي�س ن�سبة ح ّبهم
للأنا�شيد ،وقد بلغت ( )%95غري �أنّ ثمة ا�ستنتاج ًا مه ّم ًا من هذه املقارنات وهي �أنّ
ن�سبة كب�ي�رة مفقودة بني الذين يح ّبون ال�سماع للأنا�شيد و�أولئك الذين يرددونها �أو
يح ّبون ح�ص�صها ،ف�إذا ح�سبنا الفرق بني ( )%95الذين يحبون الأنا�شيد ـ و()%55
الذين يح ّبون ح�ص�صها �أو الذين يرددونها خارج املدر�سة فنجد هناك ن�سبة ()%40
مفقودي���ن؛ �أي هم يح ّبونها ولك ّنهم ال يح ّب���ون ح�ص�صها �أو ال يرددونها ،وهذا ي�شري
مهم هو �أنّ ه�ؤالء املفقودين مل يج���دوا يف �أنا�شيد املدر�سة ما ي�شبع نهمهم
�إىل أ�م���ر ّ
�أو ما يجذبهم �إليها ،فهم فيح ّبونها ولكن ال يح ّبون ح�ص�صها وال يرددون �أنا�شيدها
خ���ارج املدر�سة ،وهذه النتيجة تتفق مع ما ذكره الكب���ار الذين يرون بن�سبة ()%56
من الأطفال ال يرددون الأنا�شيد املدر�س ّية كما يرددون �أنا�شيد القنوات الف�ضائية.
وخال�ص���ة الأم���ر �أنّ هذه النتائ���ج تفر�ض �ض���رورة �إعادة النظ���ر يف م�ضامني
���ات فنية و�سم���ات لغو ّية ،بل حتى
الأنا�شي���د املدر�س ّي���ة املخت���ارة ،وما فيها من مق ّوم ٍ
طريق���ة �أدائها ومن ي�سن���د �إليه تدري�سها م���ن املدر�سني ،ف�إنّ �إع���ادة النظر يف هذه
الأمور وغريها ت�ضمن �إمكانية توظيف هذه الن�صو�ص املاتعة املحبوبة لدى التالميذ
فيما ينفع لغتهم وثقافتهم و�أخالقهم وقيمهم وغريها.
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الخاتمة
تب�ّي�نّ لنا م���ن خالل مباح���ث الدرا�سة الثالثة الت���ي تناولت واق���ع الأنا�شيد يف
إعالمي �أنّ ه���ذه الن�صو�ص املق ّدمة ال ت�ؤث���ر يف لغة الطفل
الف�ضاءي���ن املدر�س���ي وال
ّ
الت�أثري الإيجابي املن�شود؛ ويرجع ذلك لعدة �أ�سبابها منها :
•�أنّ الأنا�شيد املدر�س ّي���ة قليلة ،وال تكاد ت�ساوي �شيئ ًا حتّى تكون ما ّدة م�ؤثرة
يف لغة الطفل.
•�أنّ الن�صو�ص التي ميكن �أن ت�ص ّنف من جن�س الأنا�شيد املدر�س ّية ال تنطبق
عليه���ا متام ًا �صفات الن�شيد من حيث ال���وزن والتنويع يف القوايف والتلوين
ال�صوتي �إال يف القليل منها؛ وعليه ف�إنّ غياب هذه العنا�صر يق ّلل من تفاعل
الأطفال مع هذه الأنا�شيد؛ ومن ّثم ي�ضعف ت�أثريها يف لغتهم.
جن�س من �أجنا����س الأدب دون االهتمام
•تدري����س الأنا�شيد املدر�س ّي���ة ك�أي ٍ
بتلحينه���ا وتنغيمها ف ّوت ذلك عل���ى التلميذ الت�أ ّث���ر مب�ضامينها واكت�ساب
�شيء من لغتها.
•طغي���ان الأحل���ان واملو�سيق���ا يف �أنا�شيد طيور اجل ّنة وغريه���ا من القنوات
مم���ا فيها من جديد يرثي لغته
املهتم���ة بالأنا�شي���د حال دون �إفادة الطفل ّ
على م�ستوى املعجم والدالالت والرتاكيب.
•�أنّ يف الأنا�شيد املق ّدمة يف الأوعية املدر�س ّية واملبثوثة يف القنوات الف�ضائ ّية
فوائد لغو ّية ال ب�أ�س بها ،غري �أنّ �إفادة الطفل من كال الوعاءين قليلة؛ وذلك
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لأنّ الأنا�شي���د املدر�س ّي���ة فقرية يف معظمها �إىل مق ّوم���ات الن�شيد اجلاذبة
للطف���ل ،بينما �أنا�شيد الف�ضائيات بخا�صة قن���اة طيور اجل ّنة غلبت عليها
الأحل���ان واملو�سيقا فحال ذلك دون إ�ف���ادة الطفل من مفرداتها وتراكيبها
ودالالتها ،وقد �صارت فيها الأنا�شيد بهذه املو�سيقا والأحلان �أ�شبه بالغناء
الذي غايته الرق�ص والطرب.
التو�صيات واملقرتحات :

•�ض���رورة االهتم���ام بالأنا�شيد املدر�س ّي���ة باختيار الن�صو����ص التي تت�ضمن
الكفايات اللغوية الالزمة للأطفال يف مراحلهم التعليم ّية املختلفة.
•�ض���رورة تدري����س ن�صو�ص الأنا�شيد بطريقة خمتلفة ع���ن بقية فروع اللغة
العربي���ة الأخرى ،م���ع �أهمية التلحني والإن�شاد للن�صو����ص املختارة يف ج ّو
من الفرح واحلبور.
•�ض���رورة تعاون الرتبوي�ي�ن والأكادمييني وال�شعراء م���ع الربامج الإعالم ّية
ل�ضمان تقدمي الأنا�شيد التي تفيد الأطفال لغة وفكر ًا وخلق ًا وخيا ًال.
•توجيه التالميذ �إىل توظيف املفردات ال�شعرية الراقية الواردة يف ن�صو�ص
الأنا�شيد يف �أن�شطة التعبري ال�شفوية والتحرير ّية.
•مراعاة اختي���ار الوقت املنا�سب حل�صة الأنا�شي���د ،وكذا اختيار املدر�سني
املنا�سب�ي�ن الذين يدركون قيمة هذه الن�صو����ص و�أهم ّيـتها للطفل وجدان ّي ًا
و�أدب ّي ًا ولغو ّي ًا وثقاف ّي ًا وتربو ّي ًا.
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ل �غ��ة ال �ط �ف��ل ال �ع��رب��ي (� )1أدب
الأطفال و�أثره يف تنمية لغة الطفل

نماذج االستبانة
()1

ا�ستبانة عن �أثر الأنا�شيد املدر�سية و�أنا�شيد القنوات الف�ضائ ّية يف لغة الطفل
�أخي الكرمي� /أختي الكرمية
ته���دف هذه اال�ستبان���ة �إىل قيا�س �أث���ر الأنا�شي���د املدر�سية و�أنا�شي���د القنوات
الف�ضائ ّي���ة يف لغ���ة �أطفالنا؛ وذل���ك لأنّ الأنا�شي���د يف �أيامنا هذه �ص���ارت من �أ�شهر
الربام���ج الإعالمي���ة التي يتفاع���ل معها الطفل .يه���دف الباح���ث بتعاونكم معه �إىل
تق���دمي م���ا ي�سهم يف ترقية لغة �أطفالنا �سواء �أكانت امل���ادة املقدمة يف املدر�سة �أو يف
القنوات الف�ضائية.
م���ا ن���و ّد الإ�شارة �إلي���ه هو �أنّ ه���ذه الدرا�سة تهدف فق���ط �إىل الهدف املذكور,
ولي����س لها �أي هدف غري ذلك ،ول���ن ّ
توظف معلوماتك يف غري ه���ذا الغر�ض� .أ�شكر
لكم تعاونك ،و�أ�س�أل اهلل لأبنائكم التوفيق والنجاح.
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الق�سم الأول ( :اختياري)

املهنة ..............................................:
العمر .............................................:
النوع  :ذكر (

)

�أنثى (

م�ستوى التعليم  :تعليم عام ( ) جامعي ( )

)
فوق اجلامعي ( )

عالقت���ك بالطف���ل� :أب ( ) �أم ( ) �أخ ( ) أ�خ���ت ( ) معل���م/ة ( ) غ�ي�ر
ذلك ( )
الق�سم الثاين � :ضع (� )أمام االختيار الذي تراه منا�سب ًا للعبارة :
�أوافق ب�شدة

6
7
8
9
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�أوافق

3
4
5

حمايد

1
2

الأنا�شيد �ضرورية لتنمية لغة الأطفال.
�صارت الأنا�شيد متثل ظاهرة �إعالم ّية ال
ميكن جتاوزها.
يحفظ �أطفالنا عدد ًا كبري ًا من الأنا�شيد.
للأنا�شيد �أثر يف ت�شكيل �أخالق الأطفال.
ينفعل الطفل مع الأنا�شيد ب�سبب الأحلان
دون معرفة معاين كلماتها.
يدرك الأطفال معاين الكلمات التي يرددونها.
متثل الأنا�شيد ف�ضاء ثقافي ًا مهما للطفل.
يردد الأطفال الأنا�شيد املدر�سية خارج
املدر�سة كما يرددون الأنا�شيد الأخرى.
الأنا�شيد املدر�سية تلحن ك�أنا�شيد الف�ضائيات.

ال �أوافق ب�شدة

العبارة

ال �أوافق

م

ل �غ��ة ال �ط �ف��ل ال �ع��رب��ي (� )1أدب
الأطفال و�أثره يف تنمية لغة الطفل
�أوافق ب�شدة

15
16
17
18
19
20
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�أوافق

14

حمايد

10
11
12
13

الألفاظ يف الأنا�شيد �سهلة املخارج ووا�ضحة املعاين.
يراعى يف و�ضع الأنا�شيد ف�صاحة الألفاظ.
يراعى يف و�ضع الأنا�شيد املدر�سية املراحل العمرية.
الأنا�شيد املدر�س ّية �أقل ت�أثري ًا يف الأطفال
من الأنا�شيد املتداولة يف القنوات الف�ضائية
لوجود الأحلان يف الأخرية.
ي�ستخدم الطفل �أحيان ًا مفردات الأنا�شيد يف
لغته اليوم ّية.
ً
تظهر مفردات الأنا�شيد �أحيانا يف كتابات الطفل.
لغة الأنا�شيد بعيدة عن واقع الطفل فلن
ي�ستفيد منها.
اجلمل والرتاكيب التي يف الأنا�شيد �سليمة
وت�ؤ ّدي املعنى املن�شود.
يكون االهتمام يف الأنا�شيد بالفكرة
وامل�ضمون �أكرث من الألفاظ والرتاكيب.
تختلط الأنا�شيد بكثري من الألفاظ العام ّية.
ي�ستطيع الطفل بكل �سهولة حماكاة الأنا�شيد
وترديدها.

ال �أوافق ب�شدة

العبارة

ال �أوافق

م

()2
ا�ستبانة ال�صغار
الق�سم الأول ( :اختياري)

�صفك الدرا�سي :
عمرك :
�ضع (� )أمام االختيار الذي تراه منا�سب ًا للعبارة :
�أوافق

9
10
11
12

158

حمايد

1
2
3
4
5
6
7
8

ت�شعر مبتعة كبرية عند �سماعك للأنا�شيد.
�أكرث قناة تف�ضل �أنا�شيدها قناة طيور اجلنة.
حتفظ عدد ًا كبري ًا من الأنا�شيد.
تتعلم من الأنا�شيد لغة جديدة ومفيدة.
تهتم يف الأنا�شيد بالأحلان �أكرث من الكلمات واملعاين.
تفهم معاين الكلمات التي تردد يف الأنا�شيد.
ت�ضيف �إليك الأنا�شيد معلومات ثقافية جديدة.
تردد الأنا�شيد املدر�سية خارج املدر�سة كما تردد
الأنا�شيد الأخرى.
ي�ستخرج لك املعلم الكلمات اجلديدة يف الأنا�شيد
املدر�سية ويو�ضح معانيها.
هناك �صعوبة يف ترديد الأنا�شيد وراء املن�شدين
يف قناة طيور اجلنة.
حتفظ الأنا�شيد املدر�سية ب�سرعة لأ ّنها �سهلة.
هناك فرق وا�ضح بني �أنا�شيد هذا ال�صف
وال�صفوف الدرا�سية ال�سابقة.

ال �أوافق

م

العبارة
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�أوافق

14
15
16
17
18
19
20
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حمايد

13

ت�ستمتع ب�سماع الأنا�شيد املوجودة يف طيور اجلنة
�أكرث من الأنا�شيد املدر�س ّية لوجود الأحلان فيها.
ت�ستخدم مفردات الأنا�شيد يف لغتك اليومية.
ت�ستفيد من مفردات الأنا�شيد يف كتابة التعبري وغريه.
ي ِّلحن لكم املعلم الأنا�شيد املدر�سية.
لغة الأنا�شيد بعيدة عن واقعك فلن ت�ستفيد منها.
اجلمل يف الأنا�شيد وا�ضحة املعاين.
حتب ح�صة الأنا�شيد �أكرث من احل�ص�ص الأخرى.
تختلط الأنا�شيد يف طيور اجلنة بالألفاظ العام ّية.

ال �أوافق

م

العبارة
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المصادر والمراجع
�أو ًالـ امل�صادر :

1 .1القر�آن الكرمي.
 2 .قناة طيور اجل ّنة www.toyoraljanah.tv
"3 .لغت���ي اجلميل���ة" ،املق���رر عل���ى ال�ص���ف اخلام����س االبتدائ���ي ،املبحثني
الدرا�س ّي�ي�ن الأول والث���اين ،فري���ق م���ن املتخ�ص�ص�ي�ن ،وزارة الرتبي���ة،
ال�سعودية ،ط1430هـ.
ثاني ًا ـ املراجع :

�1 .1أحم���دـ حممد حميي الدين وفردو�س �أحمد جاد" ،تعليم الأنا�شيد العربية
للمبتدئ�ي�ن من الناطقني بغريه���ا با�ستخدام احلا�س���وب ،املجل�س الدويل
للغة العرب ّية
www.arabic-teacher.com

.2
.3
.4
.5

2البجة ،عبدالفت���اح ح�سن� ،أ�ساليب تدري�س مهارات اللغة العربية و�آدابها،
اجلامعي2001 ،م.
الإمارات ،دار الكتاب
ّ
3اب���ن ر�شي���ق" ،العم���دة يف �صناع���ة ال�شعر ونق���ده" ،حقق���ه حممد حميي
عبداحلميد ،بريوت ،دار اجليل ،ط1401 ،5هـ.
�4صبح���ي �إبراهيم �شرقاوي و�أكرم عادل الب�شري�" ،أغاين الأطفال ال�شعب ّية
يف الأردن ودالالته���ا الرمزي���ة ،املجل���ة الأردنية للفنون ،جمل���د ال�ساد�س،
العدد الثاين2013 ،م.
5العابد� ،سليمان بن �إبراهيم" ،امل�ؤ ّدبون وجتربتهم يف تعليم العربية.

http://www.alarabiah.org/index.php
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6 .6ابن عبد ر ّبه" ،العق���د الفريد"� ،شرحه و�ضبطه ورتّب فهار�سه� /إبراهيم
العربي ،ب.ت.
الأبياري ،بريوت ،دار الكتاب
ّ
7 .7ابن منظور" ،ل�سان العرب" ،بريوت ،دار �صادر2000 ،م.
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ل �غ��ة ال �ط �ف��ل ال �ع��رب��ي (� )1أدب
الأطفال و�أثره يف تنمية لغة الطفل

جمالت الأطفال
و�أثرها يف تنمية لغة الطفل

(*) (((

�أ.د  .وليد�أحمد العناتي

(*) �أ�ستاذ الل�سانيات التطبيقية  ،جامعة البرتا الأردنية .
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ل �غ��ة ال �ط �ف��ل ال �ع��رب��ي (� )1أدب
الأطفال و�أثره يف تنمية لغة الطفل

المحتوى
 املقدمة املبحث الأول :جمالت الأطفال ومنزلتها يف تنمية لغة الأطفال•اللغة ..عنا�صرها ومهاراتها
•جمالت الأطفال وتنمية لغة الأطفال.
•التخطيط اللغوي ومنزلته يف �إنتاج جمالت الأطفال.
 املبح���ث الثاين :جم�ل�ات الأطفال وتوظيفها يف تنمي���ة لغة الأطفال...َم َث ٌل من جملة" و�سام"
•تعريف باملجلة.
•اللغة ومهاراتها يف جمالت الأطفال.
•دليل تطبيقي يف تنمية لغة الطفل العربي.
•متثالت اللغة يف جملة و�سام ووجوه ا�ستثمارها.
•جملة و�سام والتنمية اللغوية.....بيان عن جتربتي الذاتية.
 خامتة. التو�صيات. -امل�صادر واملراجع.
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المقدمة
هذا بحث يف الل�سانيات التطبيقية؛ �إذ يق�صد �إىل بيان وجوه ا�ستثمار جمالت
الأطف���ال يف ترقية كفاي���ات الأطفال اللغوي���ة وتنميتها ،وذلك باتخ���اذ جملة و�سام
منوذج���ا للتطبيق .وقد ا�ستق���ام بناء البحث يف مبحث�ي�ن رئي�سيني وخامتة
الأردني���ة
ً
وتو�صيات:
املبح��ث الأول :اعتنى ببي���ان منزلة جمالت الأطفال يف بن���اء لغة الأطفال من
حيث هي م�صدر لغوي معريف ميثل جمتم ًعا لغو ًيا للعربية .و�أ�ضاء البحثُ جوانب من
�أهمي���ة التخطيط اللغوي يف �إنتاج جمالت �أطف���ال وفق خطة علمية مر�سومة تراعي
�أعراف الـت�أليف الل�ساين احلديث.
املبح��ث الث��اين :وه���و املبحث التطبيق���ي؛ وفيه تعري���ف مبجلة و�س���ام ،وكيفية
ا�ستثم���ار املج�ل�ات يف اكت�س���اب اللغة الأم وتعليمه���ا .وتركز اجلان���ب التطبيقي يف
م�سارين؛ �أولهما متثل يف انتخاب مواد من�شورة يف جملة و�سام وبيان كيفية توجيهها
توجي ًه���ا وظيف ًي���ا تعليم ًيا للأطف���ال الق َّراء .ومت َّث���ل امل�سار الث���اين يف جتارب عملية
(درا�سة حالة) يف توظيف جمالت الأطفال يف تنمية املهارات اللغوية والتوا�صلية .
وقد ُذ ِّيل البحث بخامتة ونتائج و�أهم التو�صيات.
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المبحث األول

جمالت الأطفال ومنزلتها يف بناء لغة الأطفال وتنميتها
اللغة ..عنا�صرها ومهاراتها

اللغة نظ���ام رمزي عريف �إدراك���ي يكت�سبه الإن�سان بالتوا�ض���ع واال�صطالح من
خ�ل�ال عي�شه يف جمتمع لغ���وي معينَّ  ،ثم ميهر بها وميتلكها امت�ل�ا ًكا معرف ًيا و�أدائ ًيا
عموما
باملمار�س���ة االجتماعية اليومية يف ذلك املجتمع .واللغ���ة يف ُعرف الل�سانيني ً
إ�من���ا يكت�سبه���ا الإن�سان اكت�سا ًبا غ�ي�ر مق�صود بتوافر �شرطني هم���ا :مقدرة فطرية
�إدراكي���ة ،ومدون���ة لغوية معينة .وحا�صل اكت�ساب اللغ���ة �إمنا هو تع ُّر�ض الطفل ملادة
لغوية عري�ضة ي�ستعملها املجتمع الذي يعي�ش فيه ،ثم ا�شتغال هذه القدرات الفطرية
املوهوب���ة يف هذه املادة اللغوية؛ �إذ تعمل على تنظيمها ومعاجلتها وبناء منوذج لغوي
للغة البيئة التي يعي�ش فيها الأطفال.
وقد انتهى الدر�س اللغ���وي التقليدي والل�سانيات احلديثة وال�سيما البنيوية �إىل
ت�شقي���ق بنية اللغة �إىل م�ستويات فرعية عرفت با�س���م " م�ستويات التحليل اللغوي":
ال�صوت���ي وال�صريف واملعجمي والنح���وي والأ�سلوبي والكتاب���ي والن�صي /اخلطابي.
و�أم���ا يف حقل علم النف�س الرتبوي واملناهج ثم الل�ساني���ات التطبيقية ف�إن اكت�ساب
اللغ���ة والتم ُّك���ن منها �إمن���ا يتم َّثل يف التمكن م���ن مهاراتها الكلية العام���ة ومهاراتها
مقيا�سا �أ�سا�س ًيا يف قيا����س املقدرة اللغوية
اجلزئي���ة الفرعية .ومت ِّثل هذه امله���ارات
ً
يف اللغة الأم �أو الأجنبية.
يج�س��� ُد معدو املناه���ج اللغ َة يف
وانطال ًق���ا م���ن ه���ذه الر�ؤية الرتبوي���ة املهارية ّ
امله���ارات االعتيادية :اال�ستماع ،والقراءة ال�صامت���ة ،والقراءة اجلهرية ،والتحدث،
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والكتاب���ة والإن�شاء .وي�ستعني مع��� ُّدو املناهج مب�ستويات التحلي���ل اللغوي خلدمة هذه
امله���ارات لأدائه���ا على الوج���ه الأوف���ى� ،أو لتعزيزها بدمج تل���ك العنا�صر باملهارات
وجعله���ا �شط ًرا منه���ا؛ فامل�ستوى ال�صوت���ي يتداخل �إىل حد كبري م���ع مهارة القراءة
اجلهرية� ..إلخ.
ولع���ل التقدم والتطور احلا�صل يف التقني���ات احلديثة و�إ�سهامها يف تعليم اللغة
يقدِّ م �سندً ا قو ًي���ا لإ�ضافة مهارة جديدة هي مهارة امل�شاهدة :قراءة ال�صور وربطها
بالواقع �أو الن�صو�ص املرافقة.
وال�ش���ك �أن الإن�س���ان يف جمي���ع مراح���ل حياته يتعر����ض للغته الأم عل���ى �أنحاء
متفاوتة ،ومي ِّثل التعر�ض للغة يف مراحل الطفولة �أهم عنا�صر اكت�ساب اللغة ومتثلُّها
وبناء نظامها.
الن�صو����ص املكتوب��� ِة ،تكون �أهم
ولع��� َّل مه���ارة الق���راءة ِال�صامت ِة ،ق���راءة ِ
ِ
مهارات اللغة عندما ينتقل الأطفال من اكت�ساب اللغة من املحيط �إىل تعلُّم اللغة يف
املدر�س���ة ،وت�ستمر هذه املهارة مطل ًبا �أ�سا�س ًيا طوال احلي���اة؛ لأنها املهارة الرئي�سية
يف اكت�ساب املعرفة وحت�صيلها.
وال يختل���ف اثنان على �أن ما ُي َح ِّ�صله الأطفال م���ن املادة اللغوية املدر�سية �إمنا
ه���و جزء �ضئيل مم���ا ُي َح ِّ�صله الطفل من م���وارد القراءة الأخرى؛ فه���و يقر أ� ما تقع
عين���ه عليه من الالفتات �أو بطاق���ات الدعوة �أو �أ�سماء العم���ارات وال�شوارع� ،إىل �أن
يبل���غ َم ْب َل��� َغ قراءة الن�صو����ص الكاملة م���ن ال�صحف واملج�ل�ات والر�سائل الق�صرية
والربي���د الإلك�ت�روين بعد ذلك .ومت ِّث���ل هذه الن�صو����ص التي يقر�أه���ا الطفل �أداته
الرئي�سي���ة التي يبني بها النم���اذج الذهنية لأبنية الن�صو����ص ووظائفها االجتماعية
واخلطابي���ة املتنوعة؛ وبها ميار�س حيات���ه االجتماعية؛ باللغة عامة وبهذه الن�صو�ص
على وجه التعيني.
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وبذل���ك ف�إن جمالت الأطف���ال تنت�سب �إىل النماذج الن�صي���ة املثالية املوجودة
نوعا من مت ُّثل النظام اللغوي ِوم���نْ َّثم �إعادة �إنتاجه يف
يف العربي���ة ،وتمُ ِّث���ل قراءتها ً
ال�سياقات الوظيفية املالئمة.
جمالت الأطفال وتنمية لغة الأطفال:

ال تف�ت�رق جمالت الأطفال ع���ن �سواها من م�صادر اللغة العربية من حيث �إنها
ت َْ�ص ُد ُر عن النظام اللغوي العربي نف�سه؛ فمهما تباينت الأغرا�ض واملقا�صد من بناء
ه���ذه املجالت ،ومهما تباينت �أ�ش���كال الن�صو�ص؛ ف�إنها لن تخرج عن نظام العربية
و�أنظمته���ا النحوية وال�صرفية والأ�سلوبية؛ فهي متثي���ل �أمني لنظام العربية املختزن
يف �أذهانن���ا .عل���ى �أن وج���وه االف�ت�راق تكمن دائ ًم���ا يف �أعراف اخلط���اب والتوا�صل
االجتماعي ومراعاة عنا�صره املتنوع���ة يف �سياق املمار�سات االجتماعية االعتيادية؛
فالكتاب���ة للأطف���ال تفرتق عن الكتابة للباحثني ،وبنية ن����ص الأطفال �أي�سر من بنية
وتنوعا يف الأحداث.
الن�صو�ص الروائية الراقية و�أقل تعقيدً ا ً
وميك���ن القول �إن جمالت الأطف���ال تتبو�أ منزلة مهمة يف تنمي���ة لغة الأطفال و
بناء مهاراتهم اللغوية والتوا�صلية .وبيان ذلك �أن هذه املجالت:
 -1م�صدر من م�صادر اكت�ساب اللغة:

تجُ ْ مِ ���ع نظريات اكت�ساب اللغة وتعلمها على �أن التع ُّر�ض اللغوي ،بتفاوت املقدار
والزم���ن ،ميث���ل العن�صر الأ�سا�سي الذي ال ميكن �أن يكت�س���ب الإن�سان اللغة دونه مبا
يف ذل���ك النظريات الفطرية التي ُت َغ ِّلب العن�صر البيولوجي يف االكت�ساب ،فهي ترى
القدرات الفطري َة وتهيجها لت�شغيل �آليات
�أن التعر����ض اللغوي هو املادة التي ت�شح���ذ
ِ
االكت�ساب والتعلم .وبنا ًء على ذلك ف�إن جمالت الأطفال مبا تت�ضمنه من موا ّد لغوية
تهي���ئ للأطفال ظرو ًفا جي���دة للتعر�ض اللغوي الدائم ،وه���و تع ِّر�ض تتفاوت وظائفه
وتتباي���ن عل���ى وفق طبيعة امل���ادة املن�شورة ،وعل���ى وفق كفايات املتعلم�ي�ن وقدراتهم
والف���روق الفردية؛ فق���دُ :ت َقدِّ م للطفل بني���ة لغوية جديدة �أو عنا�ص���ر من الكفايات
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اللغوي���ة الفرعية مل يكن قد تع َّر�ض لها �ساب ًقا ،و�أبرز �أمثلة ذلك يف الكفاية املعجمية
( املف���ردات وعالقاته���ا املتنوع���ة التي تربطها) .وقد ت���ز ِّود الطفل ب�أمثل���ة �إ�ضافية
ت�سه���م يف تثبيت قاعدة لغوية ( الأدل���ة الإيجابية) ،وقد تز ِّوده ب�أمثلة �إ�ضافية ت�سهم
يف ا�ستبعاد �أداء لغوي �أو قاعدة لغوية افرت�ضها �ساب ًقا ( �أدلة �سلبية) ،ولعلها ُتقدِّ م له
من���اذج متنوعة لأبنية الن�صو�ص املتعارف���ة يف العربية وتربطها ب�سياقاتها ووظائفها
التداولية االعتيادية.
بنماذج من الأداء اللغوي
ويف منتهى الأمر ف�إن جمالت الأطفال تز ِّود الأطفال
َ
الواقع���ي الذي َي ْ�ص ُد ُر يف �أ�سا�سه عن النظام اللغوي الكامن يف الالوعي ،وهي تقدِّ م
�ض���ي ال�شكلي الذي ينتهي
له���م �أحد َم ْ�ص���دري بناء ح�صيلته اللغوية وهو التعلم ال َع َر ّ
�إىل ما وراء اللغة ومعرفة اللغة بالالوعي.
 -2املجلة م�صدر �أ�سا�سي للمواد الأ�صيلة :

واملوا ُّد الأ�صيلة هي تلك الن�صو�ص التي �أُنجْ ِ زَ ْت لأغرا�ض توا�صلية حقيقية
واقعية يف �سياق املمار�سة االجتماعية االعتيادية؛ فافتتاحية املجلة ن�ص �أ�صيل �أجنزه
رئي����س حترير املجلة ملخاطبة الأطف���ال يف كل عدد من �أعداد املجلة لغر�ض توا�صلي
حمدد .والق�ص����ص التي تت�ضمنها املجلة �إمنا هي ن�صو�ص فنية ق�صدت �إىل حتقيق
وظائف توا�صلي���ة متنوعة كالت�سلية �أو التوجي���ه �أو الإر�شاد�......إلخ� .أما الن�صو�ص
عملت فيها ي ُد املحرر تي�س ًريا وحتوي ًرا قا�صدً ا يف البنية اللغوية والأ�سلوبية فهي
التي ْ
ن�صو�ص م�صنوعة لغايات تربوية مق�صودة من الأول.
وتت�ضاف���ر هذه الوظيف���ة مع الوظيفة ال�سابقة؛ ذل���ك �أن ثم َة عالق ًة وطيدة بني
ونوعا والن�صو�ص الأ�صيل���ة التي تقدِّ مها املجالت؛ وم�ست�صفى
التع ُّر����ض اللغوي ك ًّما ً
هذه العالقة �أنه كلما زاد التع ُّر�ض للن�صو�ص اللغوية الأ�صيلة زاد مت ُّثل املتعلم لنظام
اللغة وخ�صائ�صه ال�شكلية وا�ستعماالته التداولية ووظائفه املتباينة.
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 -3م�صدر للمعارف وللممار�سة االجتماعية اللغوية :

ومتث���ل جمالت الأطفال م�ص���د ًرا �أ�سا�س ًي���ا للممار�س���ات االجتماعية التي
عمادها اللغة؛ فال�سلوك االجتماعي الذي يحتاجه الطفل ليمار�س حياته االجتماعية
وينتظ���م يف جماعت���ه �إمنا هو �سلوك لغوي بالدرج���ة الأوىل ،وال�سيما ما تع َّلق ب�أفعال
َ
وظائف تداولي ٍة متنوعة.
الكالم وما يت�صل بها من
�إن الن�صو����ص املتنوع���ة الت���ي تن�شرها جم�ل�ات الأطفال تخت���زن يف مفرداتها
وتراكيبه���ا وبنيتها خطا ًبا معرف ًيا ال يعدو �أن يك���ون تعب ًريا عن ممار�سات اجتماعية
معين���ة ،وه���ي ممار�سات تنبئ ع���ن طبيعة العالق���ات االجتماعي���ة و�أ�شكالها ووجوه
ممار�سته���ا لغو ًي���ا؛ فالر�سالة الودي���ة الإخوانية �إمن���ا هي وظيفة اجتماعي���ة قبل �أن
تك���ون وظيفة لغوية؛ �إنها تعبرِّ عن وظيفة الت�ضام���ن والتعا�ضد والت�آلف االجتماعي.
و الر�سال���ة الر�سمي���ة تنبئ عن عالقات اجتماعية ر�سمي���ة تق�صد �إىل �إجناز غر�ض
���اب طلب ن�شر
مع�َّي�نَّ يف �سياق ر�سم���ي وظيفي؛ فقد تك���ون ر�سال ًة يق�صد كاتبها ال�ش ُّ
�شاب آ�خ��� َر �إىل التعريف ببلدة �سياحية
م���ادة �صحافية يف املجلة ،وقد تق�صد مقال ُة ٍ
معين���ة ....وهكذا ف�إن الن�صو�ص �إمنا هي وظائ ُ
ن�صو�صا
���ف اجتماعي ٌة قبل �أن تكون
ً
لغوي���ة خال�صة .وهكذا ف�إن تواتر اطالع الأطف���ال على في�ض من الن�صو�ص املفعمة
بالوظائ���ف التداولي���ة املتنوع���ة جتعله���م على بين���ة ب ـ ـ���ـِ " كي���ف ُي ْن ِج���زُون الأ�شياء
بالكلمات" ،و كيف ميار�سون حياتهم اليومية بالن�صو�ص.
 -4و�سيلة لتقريب العامية من الف�صحى:

وبيان ذلك �أن الطفل العربي ين�ش أ� يف مراحل االكت�ساب الأوىل على لهجته
املحلي���ة ،ويتق��� َّدم يف بناء نظام لهجت���ه اخلا�ص حتى تبلغ منزل َة �أنْ تك���ون ُل َغ َت ُه ال َّأم
الأوىل مبق���دار ما َي َت َع َّر�ض له���ا يف �سنوات االكت�ساب تع ُّر ً�ض���ا مك َّث ًفا يهيئ له املدونة
اللغوي���ة التي تتفاعل مع " القواع���د العاملية الفطرية" انتها ًء �إىل تثبيت هذا النظام
وتفعيله� .أما العربية الف�صحى ف�إمنا يتع َّرفها الأطفال العرب تع ُّر ًفا واع ًيا يف التعليم
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نظاما جدي���دً ا يفرتق عن ذلك
النظام���ي :يف الرو�ض���ة �أو املدر�سة؛ ك�أنه���م يتع َّلمون ً
الذي اكت�سبوه بالتع ُّر�ض واملمار�سة اليومية االعتيادية دون جهد �أو عناء.
����س غرين���ا من الل�ساني�ي�ن �أنَّ اللهجة املحلي���ة يف �أي لغة �إمنا هي
و ُي ْ�ؤ ِن ُ�سن���ا و ُي ْ�ؤ ِن ُ
�ص���ورة قريب���ة من الف�صحى ُتفارقه���ا يف بع�ض املالمح ال�صوتي���ة واملعجم يف �أغلب
الأح���وال .وبنا ًء على ذلك ف����إن اكت�ساب العامية املحلية �إمنا ه���و �شطر من اكت�ساب
���اوت يف متييز
النظ���ام اللغ���وي للعربي���ة اجلامع���ة ( الف�صح���ى وعامياتها)على تف ٍ
املنطوق واملكتوب.
���ي �إىل الف�صيح؛
و لع��� َّل جم�ل�ات الأطفال مت ِّث���ل �إحدى دعامات تقريب العام ّ
فكث�ي�ر من هذا املجالت ُتق ِّرب العربية الف�صحى ب�أ�سلوب ق�ص�صي جاذب ،وبر�سوم
الفت���ة ت َُ�ش ُّد النا�شئة .ف�إذا تهي� ْأت لهذه املجالت معاجل ٌة تقنية ُت ْ�ص ِد ُر ُن ً
�سخا محُ َ ْو�سب ًة
تلق وتلق ٍني كفيلة ببناء �شطر من
َتق ِْرنُ اللغة باحلركة واملو�سيقى انتهينا �إىل ظروف ٍ
نف�سي بني الأطفال والعربية
الكفاي���ة بالعربية الف�صحى ،وكفيل ٍة ببن���اء ُح ّب وتقارب ّ
الف�صحى.
التخطيط اللغوي ومنزلته يف �إنتاج جمالت الأطفال :

ينت�سب التخطيط اللغوي �إىل الل�سانيات التطبيقية؛ فهو تدابري عملية منهجية
تق�ص���د �إىل �إج���راء تغيريات لغوية داخلية �أو خارجي���ة يف جمتمع ما� .أما التغيريات
الداخلي���ة فتم�س بنية اللغ���ة الداخلية ( الكتابة ،املعجم ،النح���و ،الأ�ساليب�...إلخ)،
و�أم���ا التغيريات اخلارجي���ة ف�إمنا تق�ص���د �إىل التحول �إىل �أو�ضاع لغوي���ة �أف�ضل من
الأو�ض���اع القائم���ة ،وهي تت�صل ات�ص���ا ًال مبا�ش��� ًرا بوظائف اللغ���ة وعالقتها بغريها
م���ن اللغ���ات؛ كاختيار لغة معينة لتكون لغة �أجنبي���ة ،و اختيار لهجة معينة لتكون لغة
ر�سمية� ،أو اختيار لغة معينة لتكون لغة التعليم� ..إلخ.
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ويع��� ُّد حقل تعليم اللغة واكت�سابها م���ن �أهم جماالت التخطيط اللغوي الت�صاله
أ�سي�سا على ذلك
بجمي���ع جوانب احلي���اة ال�سيا�سية واالقت�صادي���ة واالجتماعي���ة .وت� ً
ف�إن تعليم اللغ���ة الأم وتعلمها يقع يف �صلب التخطيط اللغوي واالجتماعي والرتبوي؛
فالو�ضع الطبيعي �أن تكون اللغة الأم هي و�سيلة �أطفال ذلك املجتمع للعي�ش والتوا�صل
واكت�س���اب املعرفة وحتويلها �إىل ممار�سات اجتماعي���ة تن�سبهم �إىل جمتمعهم الذي
فيه يعي�ش���ون .وميكن القول �إن �إنتاج جمالت الأطف���ال ينت�سب �إىل جهود التخطيط
اللغوي القا�ص���دة �إىل تنمية كفايات الأطفال وترقيتها ،ودليل ذلك �أن هذه املجالت
�إمنا ت�صدرها م�ؤ�س�سات ثقافية ر�سمية معروفة ومرموقة.
وم���ع ذلك كله فلي�س ثمة ما ي�شري �إىل �أن هذه املجالت تنطلق من ر�ؤى وا�ضحة
يف التخطي���ط اللغوي ور�سم ال�سيا�س���ات اللغوية ،و�إمنا تنطلق من �أهداف عامة جدا
توجزه���ا عب���ارات مثل تنمية �شخ�صية الأطفال بجوانبه���ا املتعددة .و�إذا كانت هذه
املج�ل�ات كفيل���ة بتحقيق �شيء من ه���ذا الهدف العري�ض �إال �أنَّ َج ْع َله���ا جهدً ا علم ًيا
منظ ًم���ا ينت�سب �إىل التخطي���ط اللغوي ور�سم ال�سيا�سات اللغوية ينبغي �أن ينطلق من
مرئي���ات وا�ضحة يف التخطيط اللغوي .ولي�س ثمة جمال هنا لتقدمي برنامج متكامل
يف التخطيط اللغوي ،ولكنه ي�سعنا �أن نقف على بع�ض املنطلقات الل�سانية التي ينبغي
التزامها لبناء جمالت تبني لغة الطفل ومهاراته اللغوية والتوا�صلية ،ومنها(((:
§ ا�ستثمار نظريات اكت�ساب اللغة وتعلمها :

يغلب �أن هيئات التحرير القائمة على �إجناز جمالت الأطفال يف العامل العربي
بعي���دة عن الل�سانيات النف�سي���ة ونظريات اكت�ساب اللغة وتعلمه���ا ،ويظهر ذلك على
نح���و وا�ضح يف �أن���واع الن�صو�ص املن�شورة يف املجالت ومعاي�ي�ر انتقائها؛ ف�أكرث هذه
الن�صو����ص ق�ص�ص ب�أ�ش���كال متنوعة ( �سردية ،م�صورة�..إل���خ) .وال�شك �أن للق�صة
�أهميتها يف بناء املهارات اللغوية والتوا�صلية،ولكنها لي�ست كل �شيء.
((( � -أر ِّكز هنا على اجلانب امل�ضموين ال ال�شكلي املت�ضمن فنيات الطباعة و�إخراجها...........
�إلخ.
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�إن معرف���ة عامة بنظريات اكت�س���اب اللغة وتعلمها تز ِّود مع���دِّ ي املواد املن�شورة
مبب���ادئ عام���ة يف كيفي���ة بناء امل���واد ،وكيفية توظي���ف الن�صو�ص وامل���واد يف حتفيز
التعل���م؛ فمعرف���ة كيفي���ة اخت���زان املف���ردات وا�سرتجاعها قاع���دة �أ�سا�سي���ة لإيراد
املف���ردات منعزلة �أو يف �سياقات ....ومتثل معرفة نظري���ات اكت�ساب اللغة ال�سلوكية
���ات �أ�سا�سي ًة لإنت���اج ن�صو�ص تراعي هذه
والفطري���ة والتفاعلي���ة االجتماعية منطلق ٍ
النظريات ِّ
وتوظفها.
§ بناء املدونات اللغوية:

مل يع���د بناء الكتب التعليمي���ة و�إجناز املواد التعليمية املتنوع���ة عم ًال اعتباط ًيا
ً
م�ضبوطا بكثري م���ن ال�ضوابط امل�ستمدة من واقع
�أو عفو ًي���ا و�إمنا �ص���ار عم ًال علم ًيا
اال�ستعمال اللغوي.
خدمات هائل��� ًة للتعلي���م يف جوانب���ه املتعددة
وال�ش���ك �أن احلا�س���وب ق���د ق��� َّدم
ٍ
وال�سيم���ا �إع���داد الكتب واملواد التعليمي���ة .ولع َّل ل�سانيات املت���ون /املد َّونات تعد �أهم
منج���زات توظي���ف احلا�سوب يف درا�س���ة اللغة؛ فقد م َّثل نقلة علمي���ة منهجية كبرية
افرتا�ضي �إىل درا�سة واقع لغوي ِف ْع ِل ّي؛ فقد
���وي
مفاده���ا االنتقال من درا�سة واقع لغ ّ
ّ
�أ�صبحت اللغة ُت ْد َر ُ�س بناء على جمع هائل من املفردات والن�صو�ص املتنوعة وفرزها
حا�سوب ًي���ا وفق أ�ه���داف معينة� .إنه ميكن بناء مدونة هائل���ة تعتمد على درا�سات لغة
الطفل ومراحل اكت�سابها ومعجمه اللغوي �إ�ضافة �إىل مدونة لغوية هائلة من جمالت
الأطفال املتداولة وفرزها وت�صنيفها وفق م�ستويات الأداء اللغوي ،وو�ضعها يف خدمة
�إدارات جم�ل�ات الأطفال ال�ستثمارها وتوظيفها يف بناء املواد املن�شورة ،فمث ًال 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�سيطة ،والرتاكيب املعقدة.
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•قائمة متدرجة بالأ�ساليب اللغوية ال�شائعة :الأمر ،واال�ستفهام ،والإخبار،
والتعجب.
§ الأنواع الن�صية وتنوعات اخلطاب:

لع����ل �أه����م نقائ�����ص جمالت الأطف����ال العربي����ة �أنها تعتن����ي ب�أن����واع حمددة من
الن�صو�����ص؛ فالق�صة ت�ستحوذ عل����ى معظم املن�شور ،وتليها املقال����ة .وقد يكون لإدارة
املجلة م�س ِّوغاتٌ معرفي ٌة ومنطقي ٌة مقبولة ،ولكن احلاجة تظل ما�سة لتنويع الن�صو�ص.
لقد �شاعت يف الدرا�سات الل�سانية املعا�صرة نظرية النوع الن�صي ،ومفادها �أنّ
�سمات بنيوي ًة ت�س���م الن�صو�ص مبا يف�ضي �إىل ت�صنيفها يف �أنواع ن�صية متميزة
ثم���ة ٍ
عل���ى التقريب .ومتثل هذه ال�سمات مالمح �شكلية ونحوي���ة و�أ�سلوبية مت ِّيز على نحو
ظاه���ر بني الق�ص���ة واملقالة واخلاط���رة والطرفة�....إلخ .وقد �شغل���ت هذه النظرية
ح ّيزً ا مهما يف نقا�ش الل�سانيني التطبيقيني ومعلمي اللغات وحمللي اخلطاب ،ومدار
ذلك النقا�ش :كيف نع ِّلم الأنواع الن�صية؟ ومل تخرج الإجابة عن خيارين هما:
تدري�سا �شكل ًيا يعتني ببيان خ�صائ�ص الن�ص وحتديدها
•تدري�س الن�صو�ص ً
للمتعلمني.
•تدري�س الن�صو����ص دون الرتكيز على خ�صائ�صه���ا ال�شكلية اعتمادًا على
�أن املتعل���م �سيكت�س���ب املالمح ال�شكلي���ة واخل�صائ����ص البنيوية للن�صو�ص
اكت�سا ًبا �ضمن ًيا دون �أن يعي ذلك.
وال�شك �أنهما ر�أيان متباينانّ ،
حج ُجه اخلا�صة:
ولكل ر�أي َ

ومل���ا كانت املجالت مادة تعليمية غري مبا�شرة ف����إن الر�أي الثاين هو الواقع يف
ق���راءة املج�ل�ات ومتابعتها؛ فماذا يعني ذل���ك يف �سياق التخطي���ط اللغوي؟ �إن هذا
ن�صو�صا
يعني �ضرورة �أن تكون املجلة م�ساحة وا�سعة للتنوعات الن�صية ،فتت�ضمن:
ً
ون�صو�صا
ون�صو�صا �إخباري���ة وتوجيهية و�إجنازي���ة،
�أدبي���ة وعلمي���ة ودينية وتقني���ة،
ً
ً
ون�صو�صا طويلة ومتو�سطة وق�صرية� ..إلخ.
حوارية و�سردية ومعرفية،
ً

179

وال�ش���ك �أن تعر�ض الطفل لأنواع ن�صي���ة متباينة ومتنوعة مي ِّكنه من ا�ستدخال
الفروق���ات ال�شكلية والوظيفية بني هذه الن�صو�ص؛ فيكون قاد ًرا على متييز الر�سالة
الإخوانية من الر�سالة الر�سمية ،ويكون قاد ًرا على متييز ال�سرد الق�ص�صي الواقعي
م���ن اخليال العلمي ...إ�ن���ه يتم َّثل الوظائ���ف التداولية للن�صو�ص مت ُّث�ل�ا �ضمن ًيا لن
يخطئه م�ستقب ًال!
§

يف بناء معجم الأطفال ومفرداته:

ي�سر ظهور املدونات الل�سانية املتنوعة بناء قوائم املفردات ال�شائعة ،ولكن
لقد َّ
ه���ذه القوائم تظل معتمدة على نوع املدون���ة وم�صدرها ،ولذلك ف�إنه ال بد �أن ُت ْد َعم
قوائ���م مفردات املدونات بعمليات انتق���اء معجمية �أخرى ت�سهم يف بناء معجم لغوي
�شكلي يك���ون نواة �أ�سا�سية ملعجم ذهني قادر على التوليد واالبتكار .و�أح�سب �أنه ثمة
حاجة ما�سة ملراعاة ال�شروط والعمليات الآتية:
 -1تف�ضيل املفردات العربية و املُ َع ّربة على املفردات الدخيلة.

يي�سر على الطفل القارئ التوليد من
ذل���ك �أن انت�ساب املفردة �إىل �أ�صل عربي ِّ
ه���ذه املف���ردة عددًا كب ًريا من امل�شتق���ات؛ فتف�ضيل كلمة ( حا�س���وب) على كمبيوتر
له���ا جدوى لغوية ومعجمية كبرية؛ فمن ال�سهل عل���ى الطفل �إرجاع الكلمة �إىل �أ�صل
عربي معروف وم�ستعمل ،وميكن له بي�سر و�سهولة �أن يو ِّلد منه :حوا�سيب ،محُ َ ْو َ�سب،
حا�سوبي�....إل���خ ،ول���ن يك���ون مبق���دوره توليد ه���ذه امل�شتق���ات من كلمة
محُ َ ْو ِ�س���ب،
ّ
(كمبيوتر).
 -2االبتعاد عن الألفاظ العنيفة وال�شاذة وال�سوقية.

مي ِّثل الفي�ض الإعالمي الذي يعي�شه الأطفال يف هذه املرحلة التقنية وال�سيا�سية
واالجتماعي���ة ال�صعبة خط ًرا حقيق ًيا على منوهم النف�سي واللغوي واملعريف ،وال�سيما
الأطف���ال الذين مي�ضون �أوقاتًا طويلة يف ممار�سة �ألعاب احلروب وال�صراعات.....
إ�ل���خ� .إن ه���ذه البيئة التقنية وما يرافقها من بيئة لغوي���ة عنيفة تفر�ض على �إدارات
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املج�ل�ات ح���ذ ًرا وتنب ًه���ا �شديدي���ن يف انتقاء املف���ردات وتوظيفه���ا؛ �إذ ينبغي جتاوز
الألفاظ العنيفة بجميع �أبعادها� :ألفاظ احلروب والقتل والدمار ،والألفاظ اجلن�سية،
واملحظ���ورات اللغوية�........إل���خ ،وهي كلها متثل معج ًم���ا ي�سهم يف بناء �شخ�صيات
فيها قدر غري قليل من عدم ال�سوية وامليل �إىل �سلوك منحرف عن ال�سلوك الطبيعي؛
فاللغة ممار�سة اجتماعية �أوال و�أخ ًريا.
 -3التنوع املعجمي.

نوعا وم�ضمو ًنا؛
ولع���ل هذا التدبري يكون حت�صيل حا�صل �إن تنوعت الن�صو�ص ً
�إذ �سيبن���ي الطف���ل معجمه على نحو متكام���ل ،معج ًما ي�ضم حق اً
���ول داللية متنوعة،
ويوازن بني املفردات الوظيفية واملعجمية ،ومييز بني املفردات العامة وامل�صطلحات
املتخ�ص�صة.
 -4ا�ستخدام الف�صحى املي�سرة

معل���وم �أن العربية الف�صح���ى هي الأمنوذج اللغوي اجلام���ع الذي يجتمع عليه
الع���رب يف خمتل���ف �أقطارهم؛ و�أمار ُة ذلك ظاهر ٌة يف ن�ش���رات الأخبار والوثائقيات
وبرام���ج الأطف���ال ،فالغاية م���ن ا�ستعمالها ن�ش���دان الو�صول �إىل �أك�ب�ر �شريحة من
املواطنني العرب وجتاوز ذلك �إىل من يتعلمون العربية من غري الناطقني بها.
وبناء على ذلك ف�إن �إنتاج جمالت الأطفال بالعربية الف�صحى وهجر العاميات
املحلية ال�ضيقة يو ِّفر قد ًرا كب ًريا من املعرفة امل�شرتكة ،ويهيئ �سبي ًال ر�شيدً ا المتالك
امل�ستقبل.
موحد وكفاية لغوية متقاربة بني الأطفال العرب عما ِد
ِ
خطاب َّ
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المبحث الثاني

العربي...
جمالت الأطفال وتوظيفها يف تنمية لغة الطفل
ّ
َم َث ٌل من جملة" و�سام".
تعريف باملجلة(((.

جمل���ة و�سام �أول جملة �أردنية للأطفال �صدرت عن م�ؤ�س�سة حكومية هي وزارة
الثقاف���ة الأردنية عام  ،1984وقد تعرثت املجلة يف بدايته���ا ولكنها عاودت ال�صدور
بانتظام منذ عام  ،1988وقد �صدر منها حتى الآن  244عددًا.
وم�ضام�ي�ن تربوية وثقافي���ة ووطنية
تق�ص���د جملة و�س���ام �إىل حتقي���ق �أهداف
َ
وقومية ودينية بعيدً ا عن الك�سب املادي؛ ذلك �أن وزارة الثقافة مت ِّول ميزانية املجلة،
وهي تباع ب�سعر رمزي يعادل ُر ْب َع �سعر تكلفتها احلقيقية .وتتعاون املجلة مع جمموعة
من املخت�صني والكت���اب والأدباء والفنانني واملعتنني ب�ش����ؤون الأطفال �سع ًيا لتحقيق
�أهداف املجلة و�ضمان متيزها �شك ًال وم�ضمو ًنا .وت�سعى مديرية الدوريات يف الوزارة
�إىل �أن تك���ون جمل���ة و�سام جمل َة اجلميع ُكتَّا ًبا و�شع���راء ور�سامني و�أطفا ًال ،ولتحقيق
هذا الهدف تعمل املجلة يف اجتاهني متالزمني:
االجت���اه الأول :ت�سعى ب���ه �إىل فتح �أبوابه���ا و�صفحاتها �أمام الكت���اب وال�شعراء
والفنان�ي�ن واملهتم�ي�ن بق�ضايا الطفول���ة وال�شباب لن�شر �إبداعاته���م والأخذ ب�آرائهم
ومقرتحاته���م لرتقية املجلة وحت�س�ي�ن م�ضامينها .واالجتاه الث���اين :يتعلق بالأطفال
�أنف�سه���م؛ وهم اجلمهور الذي تتوجه �إليه املجل���ة حما ِول ًة حتفيزه للم�شاركة يف مواد
((( �أك�ث�ر ه���ذه املعلوم���ات م�ستقاة من كت���اب " وزارة الثقاف���ة ...حمطات و�إجن���ازات" الذي
�أ�صدرته وزارة الثقافة الأردنية عام1994م� ،ص.138-137
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املجلة ومو�ضوعاتها؛ فاملجلة ترى �أن العملية الثقافية ال تقف عند حدود تلقي الطفل
بل تتجاوز ذلك �إىل عدِّ ه فاع ًال يف العمل الثقايف وعن�ص ًرا ُم ْن ِت ًجا
وم���ن هذا املنطل���ق بد�أت املجلة ً
ن�شاط���ا متوا�ص ًال للتعري���ف بنف�سها ومبجمل
ن�شاطه���ا وغاياتها ومقا�صدها وال�سيما منطلقها الأ�سا�سي �أن املجلة مدر�سة البد �أن
ي�شارك فيها كل من يعتني ب�ش�ؤون الأطفال وال�شباب مع �صرف العناية �إىل املبدعني
مهارات فني ًة �أو �إبداعي ًة متنوع ًة.
من ال�شباب ممن ي�ست�شعرون يف �أنف�سهم
ٍ
وانطال ًق���ا من فكرة "املجل ُة َم ْدر�س��� ٌة" جاءت فكرة املندوب ال�صحفي وم�ؤ َّداها
�أن يك���ون للمجلة مندوب �أو مندوبة يف كل مدر�سة م���ن مدار�س اململكة يقوم بتغطية
�أخبار الأطفال ون�شاطاتهم يف مدر�سته �أو منطقته ،وتزويد املجلة ب�إبداعات الأطفال
يف خمتلف جماالت الإبداع .وال تختار املجلة مندوبيها ع�شوائ ًيا و�إمنا تختارهم وفق
�ش���روط وموا�صفات تتعلق بالرغب���ة والقدرات العقلية والثقافي���ة وال�سرية وال�سلوك
واالجتهاد ليكون مندوب و�سام قدو ًة لغريه يف كل �شيء وتكون املجلة حافزًا للمندوب
عل���ى التقدم واالجته���اد .وتعقد املجلة ملندوبيها دورة �صحفي���ة يف كل عام لتعليمهم
ال�صحفي لإجناز مهامهم على �أح�سن وجه.
املبادئ الأولية للعمل
ّ
وم���ا ت���زال جملة و�سام ما�ضية يف إ�جن���از ر�سالتها على الوج���ه املرج ّو ،وت�سعى
جاه���دة يف كل مرحل���ة م���ن مراح���ل عمره���ا �إىل املواكب���ة والتحدي���ث يف مواده���ا
ومو�ضوعاته���ا و�شكلها؛ فهي تخ�ص�ص �أبوا ًبا للعلم والتكنولوجيا تقدِّ م فيها معلومات
حديثة يف �إطار توظيف التكنولوجيا يف احلياة ،كما حتر�ص على تو�سيع �آفاق القراء
باالمتداد الثقايف خارج العامل العربي وتقدمي مو�ضوعات ثقافية متنوعة من العامل،
ومن ذلك:
•التكنولوجيا من حولنا :تقدِّ م ه���ذه الزاوية معلومات عن منتجات التقنية
احلديثة وا�ستخداماتها املتنوعة.
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•عامل الطبيعة :تت�ضم���ن معلومات عن حيوانات �أو نباتات متعددة وبيئاتها
املختلفة.
•لقط���ات م���ن العامل :وت�شبه �أن تك���ون دلي ًال �سياح ًيا موج���زً ا؛ فهي عبارة
َ
بتفا�صيل جغرافي ٍة
ع���ن �صور جميلة م���ن �أنحاء خمتلفة من العامل مذ َّيل��� ٍة
ومعلوماتي ٍة متنوع ٍة.
•ق�ص�ص من الأدب العاملي:وهي ق�ص�ص مرتجمة من �آداب �شعوب العامل،
وتتمي���ز بطابعها الإن�س���اين العام �إ�ضاف���ة �إىل خ�صو�صي���ات ثقافية لتلك
ال�شعوب.
���رح� :أم���ا ( نف ِّكر) فهي عب���ارة عن لغ���ز لغوي �أو
•نف ِّك���ر ...نكت ُ
���ب .....من ُ
ح�ساب���ي يحتاج �إىل التفكري املتمعن للو�ص���ول �إىل احلل .و ( نكتب) زاوية
منرح) فمجموعة متنوعة من الألعاب
لإبداعات الأطفال وال�شباب .و�أما ( ُ
�أو املواقف الطريفة.
�أما م����ن الناحية ال�شكلية الفنية ف�إن املجلة ُت ْط َب ُع مل َّون ًة وعلى ورق �صقيل مقاوم
ال يتمزق �أو يتلف ب�سهولة .وتنطوي املجلة على �صور حقيقية ور�سومات متطورة ت�سهم
يف �إخ����راج املجلة عل����ى نحو �شائق وجمي����ل .و قد ا�ستق ّر ع����دد �صفحاتها على ثالثني
�صفحة .ثم �أ�صبح للمجلة ن�سخة �إلكرتونية من�شورة على ال�شابكة على العنوان الآتي:
wesam@culture.gov.jo.
وت�ستهدف املجلة فئة الأطفال وال�شباب؛ ولكن الغالب �أن موادها �أ�صلح للفتيان
يف املراح���ل االبتدائية العليا واملرحلة الإعدادي���ة ،ولكن ثمة مو�ضوعات �أكرث تعق ًيدا
ق���د تنا�س���ب طلبة املراح���ل الثانوية .و�أم���ا م�ضامينها فمتنوعة ب�ي�ن املحلي الأردين
والعربي والإ�سالمي والعاملي .كما تتنوع هذه امل�ضامني يف �أنواع ن�صية متعددة:
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•الق�صة :وتتنوع بني الق�صة الأدبية ،والق�صة العلمية ،والق�صة املعلوماتية،
والق�صة اخليالية ،والق�صة التاريخية ،والق�صة امل�صورة�..إلخ.
•ال�شع���ر والن�شي���د :ويتن���وع بني �شعر تعليم���ي و�شعر فني و�شع���ر من املنجز
ال�شعري العربي الرتاثي واملعا�صر.
•ال�س�ي�رة الغريي���ة :وتت�ضمن ال�س�ي�رة ال�سردية الواقعي���ة ،وال�سرية العلمية
املعرفية ،و�سري املدن والبلدان.
•املقالة ب�أنواعها :الأدبية والعلمية والدينية واالجتماعية والبيئية�...إلخ.
•املقابالت واحلوارات.
اللغة ومهاراتها يف جمالت الأطفال

درج الل�ساني���ون والل�سانيون النف�سيون على التفريق بني تعلم اللغة واكت�سابها.
اجلوهري ما
و�إذا كان كث�ي�ر م���ن وجوه التفريق التقليدية مل تعد قائمة �إال �أن الفرق
ّ
يزال قائ ًما� :أن االكت�ساب عملية الواعية حتدث دون وعي مق�صود �أو تخطيط م�س َّبق؛
فه���و يحدث ً
عر�ض���ا� .أما التعلُّ���م ف�إنه ق�سيم التعلي���م؛ فهو عملية واعي���ة ومق�صودة
اجلوهري بني التعل���م واالكت�ساب هو الذي
وخمطط���ة منذ البدء .ولعل ه���ذا الفرق
ّ
قاد امل�شتغلني بحقل اكت�ساب اللغة الأم والأجنبية �إىل التفريق بني نوعني من و�سائل
التمكن من اللغة وبناء كفاياتها ،هما:
ال�ضمن��ي؛ وه���و يناظر االكت�س���اب عند كثري م���ن العلماء؛
�ض��ي
ّ
�أ -التعل��م ال َع َر ّ
ويق�ص���د به تل���ك املعرفة اللغوية غري الواعية التي يختزنه���ا الإن�سان نتيجة تع ُّر�ضه
لفي����ض من املادة اللغوية يوم ًي���ا؛ فهو ي�ستدخل كث ًريا من قواع���د اللغة وا�ستعماالتها
يف�سر �سلوكه اللغوي
واع؛ و�آي ُة ذلك �أنه ال ي�ستطيع �أن ِّ
وقوانني تداولها ا�ستدخا ًال غري ٍ
العفوي تف�س ًريا واع ًيا؛ وهذه هي الآلية الأ�سا�سية الكت�ساب الطفل لغته الأم.
موجه ومق�صود يق�صده املتعلم ويدعمه
ب -التعلم اخلارجي املق�صود ؛ وهو تعلُّم َّ
جه���د املعلم الر�سمي يف تقدمي النظام اللغ���وي تقد ًميا �شكل ًيا ظاه ًريا يقدِّ م للمتع ِّلم
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املعرفة النظرية ما وراء اللغوية للنظام اللغوي الذي يتعلمه �أكان نظام اللغة الأم �أم
نظام اللغة الأجنبية.
وظاه���ر �أن جملة ِو�سام ،كغريها من جمالت الأطفال ،تن�صرف �إىل االكت�ساب
ال َع َر�ض���ي ال التعليم ؛ ذل���ك �أن هذه املجالت لي�س مادة تعليمي���ة و�إمنا مادة تثقيفية
درو�س لغوي ٌة مبا�شرة
ترفيهية بالدرجة الأوىل .وبناء على هذا ف�إنه يفرت�ض �أال ت َْظ َه َر ٌ
يف ه���ذه املجالت كدر�س يف القواعد النحوية �أو ال�صرفية ،وح ًقا �إنّ هذا حلقٌّ! ولكن
ه���ذا ال يعني غي���اب اجلانب التعليم���ي املبا�شر؛ �إال �أنه جانب تعليم���ي �سل�س ولطيف
يغل���ب �أن يركز على الكفاية املعجمي���ة :معاين املفردات اجلدي���دة ،واملرتادفات� ،أو
�إع���ادة ترتيب اجلمل يف ن�ص ق�صري� ،أو ترتيب مفردات جملة مفيدة .وانطال ًقا من
هذه الر�ؤية ف�إن عنا�صر اللغة ُت َ�س َّرب �إىل الطفل القارئ ت�سري ًبا وعلى نحو �سل�س:
•ففي الق�ص���ة يكت�سب مهارة ال�سرد والتلخي�ص وح���ل امل�شكالت ،وتت�سرب
�إىل نف�سه مالمح ال�سرد الق�ص�صي :الفعل املا�ضي و�ضمري املتكلم؛ غال ًبا.
اخلطاب املتنوع َة :افتتاح اخلطاب و�إ�صالحه
مهارات
•ويف احلوار يكت�سب
ِ
ِ
واختتام���ه ،وتبادل الأدوار ،وا�ستعمال الفع���ل ( قال) وعالمات الرتقيم..
�إلخ.
•ويف الن�شي���د يتنب���ه �إىل الفروق الوظيفية بني اخلط���اب النرثي واخلطاب
ال�شعري�..إلخ.
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دليل تطبيقي في تنمية لغة الطفل
لعل �أبرز �س�ؤال يعرت����ض امل�شتغلني يف حقل تنمية لغة الأطفال و�إعالم الأطفال
يك���ون :كيف ميكن ا�ستثم���ار املجالت ا�ستثم���ا ًرا علم ًيا قا�صدً ا يف تنمي���ة لغة الطفل
ومهاراته اللغوية والتوا�صلية؟
�إن ا�ستثمار جمالت الأطفال يف التنمية اللغوية يكون من جانبني:
املوجه :ويتحقق على �صور عدة منها:
الأول :اجلانب التعليمي َّ

ال�صفي؛ �إذ يكون الق�صد
1 .1اتخ���اذ هذه املجالت موا َّد لغوية م�ساند ًة للتعلم
ّ
منها �أن ترثي التعلم الر�سمي وت�سانده بتوجيه مبا�شر من املع ِّلم �أو املنهاج
الدرا�س���ي� .أما تدابري ذلك فتتمثل ّ
باطالع املعل���م على املجالت املتوافرة
ّ
عل���ى ال�شابكة �أو يف الأ�سواق وتوجي���ه الطلبة لقراءة مو�ضوع حمدد يت�صل
مبو�ضوع معني �أو در�س من درو�س الكتاب.
 2 .انتخ���اب م���واد تعليمية مبا�ش���رة من املج�ل�ات وجمعها م ًع���ا لتكون مادة
تعليمي���ة ي�ستعملها املعل���م والطلبة يف الدرو�س ال�صفية �أو ح�صة املكتبة �أو
الن�شاط القرائي.
 3 .اختي���ار م���واد معينة وعر�ضها عل���ى اللوح���ات املدر�سي���ة �أو ت�ضمينها يف
جمالت احلائط املدر�سية.

الثاين :اجلانب احلر .ويتمثل هذا اجلانب احلر غال ًبا يف اكت�ساب عادة
الق��راءة من الأ�س��رة والأقران القارئني .و�أح�سب �أن خ�ير طريقة ال�ستثمار
هذه القراءة واملطالعة احلرة تتمثل يف :

• م�شارك���ة الوالدي���ن الأطف���ال يف ن�شاط���ه القرائي ك���ي ال ي�شع���ر بامللل �أو
�صعوب���ة فهم الن�ص القرائي الذي اخت���اره .وال�شك �أن �إدارة حوار ونقا�ش
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حول الن�ص املقروء �سي�سهم يف تنمية لغة الطفل يف م�ستوياتها جمي ًعا؛ فهو
يكت�س���ب مف���ردات جديدة ،وي�س�أل عن املفردات الت���ي ال يعرفها ،ويكت�سب
تراكيب جديدة ،ويتعرف �أ�ساليب لغوية مل يعرفها �ساب ًقا ،وبهذا ي�ستطيع
التمييز بني الأنواع الن�صية املختلفة و�أ�ساليبها املتباينة.
•توظي���ف مه���ارة الكتابة يف تلخي����ص املو�ض���وع و�إع���ادة �صياغته،وتدوين
املف���ردات اجلدي���دة ،وانتق���اء العب���ارات الت���ي �أعجبت���ه ليعي���د توظيفها
وا�ستثمارها يف �سياقات جيدة.
مَ َ
ت ُّثالت اللغة يف جملة و�سام و وجوه ا�ستثمارها:

���اذج متنوع ٍة مل���وا َّد من�ش���ور ٍة يف جملة "
�س�أعتن���ي يف ه���ذه الفق���رة بتقدمي من َ
و�س���ام" م���اد ِة البحث وبيان مدى �إ�سهامه���ا يف تنمية لغة الطف���ل ومهاراته اللغوية
والتوا�صلية(((:
هل تعلم؟

ال ت���كاد جملة �أطف���ال تخلو من فقرة " هل تعلم؟" وظاه ٌر �أن الغاية الأ�سا�سية
م���ن وجود ه���ذه الفقرة �إمنا هي غاي���ة معرفية وتثقيفية خال�ص���ة؛ �إذ تعتني بتقدمي
معلوم���ة لقراء املجلة يف �ص���ورة �س�ؤال .ولكن منط ال�س�ؤال هنا منط متميز؛ ذلك �أنه
�س����ؤال يت�ضم���ن جوا ًبا؛ فالنظر والتمعن يف هذا النوع من الأ�سئل���ة ُي ْظهِ ُر �أنه يتجاوز
الظاه���ر اال�ستفهام���ي �إىل قيمة تداولي���ة �أبعد من الت�سا�ؤل؛ فلي����س ق�صد املجلة من
ال�س����ؤال :هل تعلم �أن ال�سمك���ة ت�صاب بال�سعال(((؟ انتظار اجلواب :نعم �أو ال؛ و�إمنا
ميثل اال�ستفهام معنى الإخبار و التوجيه:
�صاب بال�سعال،
اع َل ْم �أن ال�سمكة ُت ُ

�صاب بال�سعال.
�أو :ال�سمكة ُت ُ

و ُي�صدِّ ُق ذلك �أن الطفل لن يجيبك بـ (نعم �أو ال).
تخ�صي�صا.
((( �س�أجتاوز احلديث عن الق�صة والأنا�شيد لأن ثمة بحو ًثا وكت ًبا �أجنزت فيهما
ً
((( العدد � ،178ص30
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وهك���ذا متث���ل فقرة "هل تعلم" تدري ًبا على مفارق���ة الظاهر لوظيفته النحوية
والأ�سلوبية املتعارفة �إىل وظيفة تداولية م�ستقرة يف �أعراف املجتمع الناطق بالعربية،
ويكون تكراره يف العدد نف�سه و�أعداد �أخرى من املجلة مدخ ًال �سلي ًما الكت�ساب قاعدة
تركيب اال�ستفهام.
النحوي؛
الرتكيب
قواعد تداولي ِة
من
ِ
ّ
ِ
ِ
كتابة �أح�سن تعليق

�أ�ضح���ت ال�صورة عن�ص ًرا �أ�سا�س ًيا ومه ًّم���ا يف كثري من الن�صو�ص التي نطالعها
يوم ًي���ا ،وغ���دت يف كثري م���ن الن�صو�ص ً
دلي�ل�ا �إىل امل�سكوت عن���ه .وتعاظمت �أهمية
ال�ص���ورة وامل�شاهدة وبلغت ح َّدا من العناية جعل �أ�ستاذنا نهاد املو�سى َي ُع ُّدها مهارة
�إ�ضافي���ة من مهارات تعلم اللغة العربية وتعليمها؛ ذلك �أن االقتدار على تفكيك بنية
ال�صورة ،وربطها بعنا�صر الن�ص وم�ضمونه �إمنا ميثل �شط ًرا من مهارة قراءة الن�ص
���ات والر�سوم
وم���ا وراء الن����ص ،وخطاب الن�ص اخلب���يء .وهكذا ف����إن وجود اللوح ِ
الكاريكاتوري���ة يف جم�ل�ات االطفال ميثل بعدً ا فن ًيا ولغو ًي���ا �إ�ضاف ًيا يح�سن ا�ستثماره
يف تنمية مهارة امل�شاهدة بكفاياتها الفرعية املتنوعة.
جت�سد ظهور الر�سم الكاريكاتوري يف جمالت الأطفال على �شكل م�ساهمة
وقد َّ
عامة تتيح للقراء �أن يكتبوا تعليقا ِتهم املنا�سب َة على الر�سم الكاريكاتوري .وال يخفى
ما ميكن �أن يجنيه الطفل القارئ من امل�شاركة يف هذا النوع من الن�شاط ،فهو:
•يجته���د يف �أن يتفهم اللوحة ب�أق�صى درجات الرتكي���ز والتف�صيل ليح�سن
اختي���ار املفردات املالئمة؛ فعليه �أن يتل َّبث طوي ًال الختيار مفردات تنا�سب
طبيعة اللوحة وال�سيما �إن كانت �ساخرة.
•يتح���رى �أن يتخ�ي�ر الأ�سلوب اللغوي املنا�سب لطبيع���ة ال�صورة؛ فهل توحي
ال�ص���ورة بح���وار ب�ي�ن اثنني؟ وم���ا طبيعة ه���ذا احلوار؟ هل ه���و حوار بني
�صديقني �أم متغا�ضبني؟
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•يتح���رى تكثيف املعنى و�إي�صال���ه ب�أقل العبارات واملف���ردات؛ ً
حفاظا على
وظيفة الكاريكاتري الفنية واللغوية.
•يد ِّق���ق يف انتق���اء املفردات الدالة عل���ى تفا�صيل اللوح���ة :مالمح الوجوه،
واخل�صائ�ص اجل�سمانية ،و�ألوان املالب�س ،وموجودات ال�صورة الأخرى.
•ويف منتهى الق�صد مت ِّثل تعليقات الأطفال تدري ًبا لتنمية الكفاية الإن�شائية
بعنا�صرها كلها :املفردات والرتاكيب ،واملعنى ،والأ�سلوب ،ونوع اخلطاب.
ا�ستبدال الكلمة بال�صورة:

وتق���وم فكرة ه���ذا التمرين على ن�ص حذف���ت منه بع�ض مفردات���ه الدالة على
�أ�سم���اء و�أ�شياء معينة ،وع ِّو�ض بالكلمات املحذوفة �صورها .واملطلوب �أن يعيد الطفل
القارئ بناء الن�ص بحذف ال�صورة وو�ضع الكلمة الدالة عليها .وهذا مثال دال(((:
كانت البقرة ترعى الع�شب فـي املزرعة ،فر�أتها
الدجاجة و�س�ألتها� :أما زلتِ جائع ًة؟ قالت البقرة  :احلمد هلل ،قد اكتفيتُ  ،ثم
ر�أت الدجاجة نحلة على الزهرة ف�س�ألتها :ماذا تفعلني �أيتها النحلة ؟ �أجابت
النحلة � :أجم ُع رحيق هذه الزهرة.
ر�أت النملة الدجاجة  ،ف�س�ألتها :هل البي�ضة جاهزة �أيتها الدجاجة ؟
ابت�سمت الدجاجة وقالت� :إنها عند الق�ش .قالت النملة لـ ـالدجاجة  :املزارع
م�سرور ،هل تعرفون ملاذا؟
ماذا تعطيه البقرة والنحلة والدجاجة ؟
فقد ُح ِذفت الكلمات املظللة وعو�ضت ب�صور داخل الن�ص ،وتتمثل املهمة يف �أن
يختار الطفل الكلمة الدالة على ال�صورة وي�ضعها يف مكانها املنا�سب لل�سياق.
وظاهر �أن هذا التمرين خم�ص�ص للأطفال يف مراحل التعلم الأوىل؛ �إذ يخترب
ق���درة الأطفال عل���ى الربط بني ال�صورة الذهني���ة للكلمة ور�سمه���ا الكتابي ولفظها
((( العدد� ،178ص.44
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ال���دال عليها ،ومعلوم �أن هذا النوع من التداريب ميثل حمو ًرا �أ�سا�س ًيا يف تعليم اللغة
للأطفال �أو غ�ي�ر الناطقني باللغة؛ �إذ يكون املق�صود �أن يبني الأطفال متثي ًال ذهن ًيا
رمز ًيا ثالثي الأبعاد:
1 .1ال�صورة الذهنية للمفهوم ( البقرة)،
2 .2وال�صورة اخلطية للكلمة ( التمثيل الكتابي :ا ل ب ق رة)،
 3 .والتمثي���ل ال�صوت���ي للكلم���ة ( رب���ط �ص���ورة احل���رف الكتابي���ة ب�صورته
املنطوقة).
كما ميثل هذا التدريب متري ًنا يف املهارات املعجمية وال�سيما يف حقل احليوانات
( البقرة ،الدجاج ،النحلة ،النملة) وما يت�صل بها من متالزمات لفظية ترافقها يف
�أغلب ال�سياقات ( الع�شب ،الزهرة ،البي�ضة ،الق�ش ،املزارع).
ب���ل �إن ه���ذا التدريب ي�سهم يف �إنتاج �شبكة من العالق���ات الداللية املتنوعة من
ن���واح متع���ددة :احليوان وطعام���ه ،احليوان وم�سكن���ه ،عالقة احلي���وان بالإن�سان (
املُ���زارع) ،وه���ذا كله ي�سهم يف بناء �ص���ورة اجتماعية م�ص َّغ���رة للفالحني وحياتهم،
ولع���ل هذا التدريب يكون ال�صورة الأوىل التي يبنيها الأطفال لعامل املزرعة وال�سيما
�إن كان من �أهل املدينة.
الكلمات املتقاطعة

(((

وه���و تدريب يق�ص���د �إىل تن�شي���ط معجم الطف���ال اللغوي والذهن���ي؛ �إذ يغلب
���ب حمددة م�س َّب ًقا.
�أن ُت�ْت�ررْ ك فجوات يف املربع���ات ليملأها الأطفال بنا ًء على مطال َ
مثال(((:
((( ي�شيع هذا النوع من التداريب يف كتب تعليم اللغات الأجنبية يف امل�ستويات املبتدئة؛ فتكون
غايت���ه رب���ط احلروف م ًعا لإنت���اج مفردات مفيدة .وقد ا�ستع���ارت املجلة عنها يف الأعداد
احلديثة ب ـ "�سودوكو".
((( جملة و�سام ،العدد� ،182ص.34
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�أفقي:

.1
.2
.
.4
.5

عامودي:

�1أحد جبال عمان.
2حرف +حرف.
 3حرف جر +حرف جر.
4ما يو�ضع على اجلمل عند
الرحيل +حرف.
5مدينة �أردنية.

1
2
3
4
5

1

.1
.2
.3
.4
.5
2

1الغزال العربي.
2حرف� +ضياء.
3حرف +حيوان قطبي.
4حرف +غري نا�ضج +حرف.
5من �أ�سماء اهلل احل�سنى بدون
تعريف.
3

4

5

وظاه���ر لنا �أن هذا التمرين إ�من���ا ُي َغ ِّلب اجلانب املعجمي يف �أبعاد متنوعة؛ فهو
ي�ستف��� ُّز كفاية الأطف���ال يف معرفة املرتادفات ،ومتييز حروف اجل���ر ،و�أل التعريف،
�إ�ضافة �إىل تعيني ا�سم من �أ�سماء اهلل احل�سنى ،ثم �أ�سماء حيوانات ومدن .و�إذا كان
خال�صا �إال �أن فيه تدري ًبا �إ�ضاف ًيا على تركيب
ال�سم���ت العام لهذا التمرين معجم ًي���ا ً
َّ
احل���روف وربطها لبناء مفردات جديدة .ولعل جدوى ه���ذا الن�شاط تتعاظم َّ
وتطرد
�إذا كان عم ًال ثنائ ًيا �أو م�شرت ًكا بحيث يكون ثمة فر�صة للنقا�ش والتفكري امل�شرتك.
االجتاه املعاك�س

وه���و متري���ن يخترب كفاي���ة الأطفال املعجمي���ة يف الأ�ضداد على وج���ه التعيني؛
ولكن���ه ميثل حتد ًيا كب ًريا لذاكرة الطفل ومقدار ما يختزنه من املفردات حني ُي َ�ض ِّيقُ
اللغوي
���ب
ُّ
اخلي ِ
���ارات ويح�ص���ر املطلوب يف �ش���روط معينة؛ فق���د ح�صر هذا التدري ُ
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والعقلي الإجاب َة بكلمات تبد�أ بحرف حم َّدد(((:
ُّ
االجتاه املعاك�س
اكتب كلمات م�ضادة يف املعنى �شريطة �أن تبد�أ كل كلمة باحلرف (حـ):
باطل .................:كراهية...........................:
عبودية ................:حالل............................:
�سالم...................:
الكتابة الإبداعية:

وتت�شخ�ص الكتابة الإبداعية يف جملة و�سام على �أنحاء متعددة ،منها:
�أدباء امل�ستقبل

(((

تعتن���ي هذه الزاوية مبواهب الأطفال و�إبداعاتهم؛ فهي تتيح الفر�صة للأطفال
الذي���ن ي�ست�شع���رون يف �أنف�سه���م موهب���ة الكتاب���ة الأدبي���ة للتعب�ي�ر ع���ن مهاراتهم
من�ب�را لن�شر �أعمالهم جلمه���ور القراء الفتي���ان والنقاد
و�إبداعاته���م ..وتوف���ر لهم ً
الكبار .وتتن���وع هذه الإبداعات بني الق�صة واخلاطرة واملقال���ة التعريفية �أو املقابلة
َ
مراحل
�أو احل���وار .و ت�سهم هذه املنابر والفر����ص يف اكت�شاف كثري من املبدعني يف
مبكر ٍة ،وت�سهم يف تنمية �إبداعهم وترقيته و�صقله.
 -1اال�ستفتاء

ويق���وم هذا العم���ل على ا�ستفتاء عام تن�ش���ره املجل���ة� ،أو ت�ستفتي جمموعة من
الأطف���ال والفتي���ان يف ق�ضية معينة ،فتتاح لهم فر�صة التعب�ي�ر عن �آرائهم يف فقرة
مكتوب���ة فيم���ا ي�شبه �أن يكون مو�ض���وع �إن�شاء .وم���ن �أمثلة ذلك ا�ستفت���اء " �أطفالنا
((( العدد� ،178ص.28
((( �أ�ش�ي�ر �إىل �أن هذه الزاوي���ة يتغري ا�سمها مع مراحل جتديد املجل���ة وتطورها ،فيطلق عليها
�أحيان ًا :ب�أقالم الأ�صدقاء ،و�أحيا ًنا ت ُْد َر ُج حتت زاوية عري�ضة عنوانها :نفك ِّر ،نكتب ،منرح.
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وح���وادث الطرق"(((؛ فقد كتب �سبع ُة فتي���ان �آراءهم ال�شخ�صية يف حوادث الطرق،
وكيفي���ة جتنبه���ا ،ون�صائح لل�سائقني .وم���ن �أمثلة ذلك � ً
أي�ضا ا�ستفت���اء حول الإجازة
مو�ضوعا
املدر�سية ( العطلة ال�صيفية) وحقوق الأطفال((( .وفيه َكت ََب خم�س ُة �أطفال
ً
متو�سط الطول عن �أهمي���ة الإجازة وكيفية ا�ستثمارها ،وعربوا عن م�شاعرهم جتاه
�إخوانهم الأطفال يف فل�سطني و�سوريا والعراق.
تدريب متكام ٌل
ري �سدي ٌد من �إدارة املجلة؛ فهي
ٌ
ونح�سب �أن هذه الإ�سهامات تدب ٌ
على املهارات الكتابية والإن�شائية الإبداعية والفنية .ومعلوم لنا �أن �إنتاج مو�ضوع مهما
ً
ا�ستنها�ضا لعنا�صر الكفاية اللغوية والتوا�صلية كلها؛ وبيان ذلك �أن
كان ق�ص ًريا مي ِّثل
الكفاي����ة الكتابية والإن�شائية �إمنا هي ِجما ُع الكفاي����ة التوا�صلية بعنا�صرها املختلفة؛
فالطف����ل عندما يكتب مو�ضوع���� ًا ما ف�إنه َي ْ�ص ُد ُر عن كفايات����ه الكامنة يف الوعيه :فهو
ُي َع��ِّب�رِّ ُ ع����ن كفايت����ه الكتابية ال�شكلي����ة بر�سم احل����روف والكلمات عل����ى مقت�ضى ر�سم
����ردات و احلقول الداللية
العربي����ة ،وهو ي�ستدعي كفايت����ه املعجمية حني ي�ستخدم املف ِ
����ات املنا�سب���� َة لل�سياق الذي َي ْكت ُُب فيه .وهو ي�ستخ����دم كفايته ال�صرفية يف
وامل�صطلح ِ
انتقاء الأبنية ال�صرفية اخلادمة للمعنى واملبنى يف املو�ضوع الذي ُي ْن ِت ُجهُ .وهو ي�ستف ُّز
كفايت����ه النحوي����ة والرتكيبية لإنت����اج كالم �صحيح َم ْن�سوق على وفق َن ْح���� ِو العربية .ثم
ت����راه ي�ستنه�ض كفايته التداولية يف �إنزال الن�ص منزلت����ه املنا�سبة من �سياق الكتابة
َ
����ب ،ونو َع الن�ص،
واملجتم����ع و�أعرافهم����ا؛ فرياعي عنا�صر اخلط����اب املختلفة:
املخاط َ
َ
وغر�ض الن�ص ،وبنيتَه ال�شكلي َة ،وبنيتَ����ه امل�ضمونية ،وي�ست�شعر كفايا ِته الإ�سرتاتيجي َة
التي اكت�سبها يف تاليف �أي خط�أ قد يف�ضي �إىل ك�سر التوا�صل وانقطاعه(((.

((( العدد � ،178ص.27-26
((( العدد � ،182ص.27-26
((( وليد العناتي ،الل�سانيات التطبيقية وتعليم الكتابة والإن�شاء باللغة الأجنبية ،املجلة الأردنية
يف اللغة العربية و�آدابها ،م/8ع 3متوز 2012م�،ص.51-50بت�صرف.
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التكنولوجيا من حولنا

تقوم هذه الزاوية على تقدمي معلومات ي�سرية عن بع�ض مبتكرات التكنولوجيا
احلديث���ة وتقنياتها .ويغل���ب �أن ُتقدِّ م ه���ذه الزاوي ُة مادتها على �ش���كل مادة �سردية
معرفية موجزة ،ولكنها قد ت�أخذ �شك ًال �آخر يف بع�ض الأعداد .فهذا مثال على حوار
الكتاب و ( �آيباد)(((:
جرى بني ِ

((( العدد � ،244ص11-10
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ورغ���م �أن هذا احلوار ب�سيط وغري مع َّقد لغو ًي���ا ومعلومات ًيا �إال �أنه يطرح ق�ضية
وتخ�صي�صا ال�صراع بني الكتاب الورقي واحلا�سوب
جدلية عامة هي القدم واحلداثة
ً
اللوح���ي املتطور .ف����إذا نظرنا �إىل هذا احلوار نظرة تعليمي���ة وجدنا �أن هذا الن�ص
مهارات متنوع ًة؛ فهو:
احلواري ُي�س ِّرب للطفل
ٍ
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مب�س ًط���ا للن�ص احل���واري القائم عل���ى ق�ضية خالفية
•يق���دِّ م له
ً
منوذج���ا َّ
تقت�ضي محُ اجج ًة م�ؤ َّيدة بالأدلة وال�شواهد العملية امللمو�سة؛ فـ ( الآيباد)
يقدم حججه املت�صلة باحلداثة والتطور و�صغر احلجم�...إلخ ،وهي حجج
ججا قوية �أخرى تتمثل يف توافره وعدم
قوية ومقنعة ،ولكنَّ لدى الكتاب ُح ً
اعتماده على ال�شحن�...إلخ.
•ي���ز ِّود القارئ بنم���اذج رديئة م���ن �أخالقيات املناظرة واحلج���اج ليتع َّرف
قيمته���ا امل�ضادة املاثل���ة يف احرتام الآخرين وحماججته���م بهدوء واتزان
ومعرفة علمية.
•يب�ي�ن للق���ارئ منزلة املفردات يف بن���اء اخلطاب احلجاج���ي؛ كيف ينتقي
املف���ردات املالئم���ة ملو�ض���وع اخلط���اب وكيفي���ة توظيفها يف �إقن���اع الآخر
و�إفحام���ه ...وه���ذا �شط���ر م���ن امله���ارات املعجمي���ة اخلا�ص���ة واملهارات
اخلطابي���ة العامة؛ فم���ن ذلك املت�ضادات الت���ي تلع���ب دو ًرا مه ًما يف بنية
الن�ص ،وهي ذات قيمة حجاجية لأنها هي �أ�صل اخلالف.
• تد ِّرب القارئ على املهارات التوا�صلية والتداولية؛ فكثري من جمل الن�ص
حتم���ل قي ًما تداولية خبيئة ال تظه���ر عيا ًنا و�إمنا ُي ْظهرها ال�سياق ويجليها؛
ف�س�ؤال الكتاب :ماهذا الغرور؟ ال يخرج �إىل معنى اال�ستفهام و�إمنا يخرج
�إىل معنى التقرير؛ ك�أمنا يقول له� :أنت مغرور.
اجلمل املبعرثة

�أرتب اجلمل املبعرثة الآتية لأكون ق�صة ق�صرية

(((

(((

 -ال�سنة الثالثة والع�شرون ،العدد� ،2012 ،225ص.31
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رجل الثلج
و�أخذوا يلعبون به خارج املنزل .فرح الأطفال ب�سقوط الثلج .و�أهال ب�ضيفك
القطن الأبي�ض .فجمعوا كميات كبرية منه .وقالوا� :أهال بك يا ف�صل ال�شتاء!.
وتعاونوا جمي ًعا على �صنع رجل الثلج.
وميث���ل ه���ذا الن���وع م���ن التداري���ب اختب���ا ًرا حقيق ًيا لكفاي���ة الطف���ل الن�صية
واخلطابي���ة؛ �إذ ينبغ���ي علي���ه �أن يتمث���ل �أع���راف الن����ص العرب���ي و�أ�س�س���ه البنيوية
والتنظيمي���ة؛ فه���و �سيعم���د �إىل اختب���ار �سليقت���ه ونظام���ه اللغوي ال���ذي اختزنه يف
الالوعي .ومن فوائد مثل هذا التدريب الن�صي:
• �أن يتعرف الطفل تقاليد افتتاح الن�ص العربي نحو ًيا وتركيب ًيا؛ فال ميكنه
البدء بحرف العطف.
•�أن ِّ
يوظف معاين املف���ردات والرتاكيب يف بناء البنية املعلوماتية واملعرفية
يف الن�ص مبا يتطابق مع ترتيبها يف الواقع.
•االعتم���اد على ( الإحالة) بو�صفه���ا ا�سرتاتيجية �أ�سا�سي���ة يف بناء الن�ص
وتنظيمه معرف ًيا ومعلومات ًيا.
وظاهر لنا �أن هذه املواد واملعارف اللغوية �إمنا مت ِّثل ردي ًفا متي ًنا للتعلم الر�سمي
ومي�س ًرا لعمليات التعلم التي ينفذها
الذي يتلقاه الأطفال يف املدر�سة ،وت�صبح ُمعي ًنا ِّ
الأطف���ال والفتيان يف �صفوفهم� ،إ�ضافة �إىل تنميتها لأ�ساليب التعلم َّ
املف�ضلة لديهم.
ولعل �أهم ما ميكن اكت�سابه هو تفعيل وبناء ا�سرتاتيجيات التعلم املعرفية العليا؛ تلك
اال�سرتاتيجيات التي متيز بني الطالب املتمكن والطالب ال�ضعيف.
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جملة و�سام وتنمية املهارات اللغوية.....بيان عن جتربتي الذاتية

�أحتفي هنا بتجربة ذاتية �أجنزْ ُتها مع ابنتي �آية((( يف عدد من جل�سات القراءة
واملذاكرة يف العطلة ال�صيفية ،وقد اعتمدتُ فيها جمموعة من �أعداد جملة " و�سام"
���وذج الدرا�س���ة املعتمد .وقد ب���د�أتُ هذه التجرب َة ب����أن انتقيت �أع���دادًا من املجلة
من ِ
وقر�أت عنوانات املو�ضوعات املن�شورة الختيار ما �سنقر�أ معا .وقد تنوعت مو�ضوعات
القراءة التي �أجنزناها وذلك على النحو الآتي:
الدر�س الأول :قراءة ق�صة ( نبيل ((( والبقال ال�صغري)

وق���د ر�أينا �أن نتوزع القراءة بيننا ،فق���ر�أتُ ن�صفها وقر� ْأت �آي ُة الن�صف الثاين.
ويف �أثناء قراءتنا كنت �أ�س�ألها عن معاين املفردات اجلديدة �أو الغريبة ،واملرتادفات،
واملت�ض���ادات ،والأفعال والأ�سم���اء ...وغري ذلك من املعلومات اللغوي���ة التي َد َر َ�ستْها
يف املدر�س���ة� .أم���ا على امل�ستوى امل�ضم���وين فعندما و�صلت الق�ص���ة �إىل ذروتها وهي
غي���اب البقال ال�صغري ع���ن املحل �س�ألتُها :ملاذا تغيب و�سي���م( البقال ال�صغري) عن
حمل والده؟ وقد تلقيت منها جمموعة من االحتماالت تتعلق باملر�ض واال�سرتاحة...
ورغ���م �أن توقعها مل يواف���ق �سري �أحداث الق�صة �إال �أنه جعله���ا تف ِّكر على نحو علمي
ومنطقي ب�أ�سباب تغ ُّيب البقال ال�صغري.
وبعد االنته���اء من القراءة والوقفات النقا�شية املتع���ددة و�ضعتُ لها ورقة عمل
ت�شب���ه �أن تكون اختبا ًرا لغو ًيا ومعرف ًيا يف الن����ص من حيث معاين مفرداته وتراكيبه
و�أفكاره الرئي�سة والدرو�س امل�ستفادة من الن�ص .ومل ت�ستغرق هذه املهمة بتفا�صيلها
كلها �س���وى ن�صف �ساعةَّ ،
توقعات منطقية
ن�شطت فيها �آية معلوماته���ا اللغوية و َب َن ْت
ٍ
مفيدة.
((( آ�ي���ة طالب���ة يف ال�ص���ف اخلام�س االبتدائي �ضم���ن الربنامج الدويل ثنائ���ي اللغة؛ �إذ كانت
اكت�سبت اللغة الإجنليزية يف �أمريكا يف �سن � 7-4سنوات.
((( العدد�،178ص.47
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الدر�س الثاين :قراءة طرائف ونوادر

وقد كان املو�ضوع من اختي���ار �آية بعد قراءة املو�ضوعات التي ت�ضمنتها املجلة.
وق���د �أُنجْ ِ زَ ت املهم ُة بقراءة �آية مرة وقراءتي �أن���ا ثانية ،ثم مناق�شة الطرفة ومو�ضع
الطرافة فيها ،وتف�سري معاين املفردات اجلديدة ،وا�ستعمالها يف تراكيب جديدة.
تف�سر �آي ُة جم ًال
ويف �أمثل���ة �أخرى ق�صدتُ �إىل اختبار الكفاية التداولي���ة :كيف ِّ
وعبارات يف ن�ص الط ُّرفة تف�س ًريا يخالف املعنى الظاهري مبا ينبئ عن فهمها ملوطن
ٍ
الطرافة و�سببه .وهذا مثال ّ
دال:
َط َب ٌق من َذهَب
قال العامل الك�سالن ملدير امل�صنع :حني تركتُ العمل يف امل�صنع الذي كنتُ
�أعمل فيه �ساب ًقا �أعطوين طب ًقا من الف�ضة.
فر َّد مدي ُرهُ :لو تركتَ العمل يف هذا امل�صنع� ....س�أقدِّم لك طب ًقا من ذهب.
وظاه���ر �أنَّ ثمة مفارقة ب�ي�ن الطبقني؛ فالأول ميثل مكاف����أ َة نهاية اخلدمة
�أو تكر ًمي���ا للعام���ل على خدماته للم�صنع الأول ،و�أما الطبق الثاين ف�إنه مي ِّثل حافزًا
يق ّدمه املدير للعامل من �أجل التخل�ص منه؛ ك�أمنا يريد بذلك �أن يعبرِّ له عن �ضيقه
وعن رغبته يف التخل�ص منه؛ وهذا معنى �ضمني ال ُت َ�ص ِّرح به الطرفة.
1

�إن ه���ذه الطرائ���ف ونظائرها مت ِّث���ل اختب���ا ًرا حقيق ًيا لتعرف م�ست���وى الكفاية
تركت العم���ل يف هذا
التداولي���ة للطفل....لق���د �س�أل���تُ �آي���ة :م���ا معنى عب���ارة :ل���و َ
امل�صنع� ....س�أقدِّ م لك طب ًقا من ذهب؟
قالت :املدير ال يحبه وال يريده �أن يظ ّل عنده يف امل�صنع.

وظاهر �أن �إجناز هاتني املهمتني على هذا النحو يقود �إىل م�ؤ�شرات عامة منها:

إ�سهاما
•�أن �إتاحة احلرية للطفل يف انتقاء املو�ضوعات التي يريدها ت�سهم � ً
كب�ي�را يف تنمية مهاراته اللغوي���ة والتداولية وال�سيما اجلوان���ب التي ُي ْق ِب ُل
ً
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عليها بكرثة ولديه ا�ستعداد خا�ص لتعلمها كمعاين املفردات ،واملرتادفات،
والتالعب بالألفاظ ،والتفريق بني الكلمات املتقاربة ً
لفظا.
•�أن الطرائ���ف والنوادر م���ادة مالئمة جدً ا لتنمية الأ�سالي���ب اللغوية وبناء
الكفاي���ة التداولي���ة؛ فاالقت���دار على اكت�ش���اف موطن الطرف���ة وق�صدها
اخلبيء �إمنا هو غاية الكفاية التداولية ومق�صدها الأعظم.
•�أن م�شاركة الأطفال قراءة املجلة ومناق�شته يف الأعمال املقروءة ي�ضاعف
جدواها اللغوية واملعرفية واملنطقية.
•�أن مه���ارة الكتاب���ة �ضروري���ة لتدعيم امله���ارات اللغوية الأخ���رى من حيث
تثبي���ت املعاين والبنى اللغوية و�سواها من عنا�صر اللغة ،وال�سيما �إن كانت
منطلقة من تفاو�ض م�شرتك قبل الكتابة.
الدر�س الثالث� :أق�صو�صة معرفية

بني هذا الدر�س على �أق�صو�صة ق�صرية((( ،هي:
التم�ساح الط ِّيب
ع ��اد الأرن ��ب م ��ن جولته عل ��ى �ضف ��ة النهر ،وقب ��ل �أن ي�ص ��ل �إىل امل ��اء لكي يعرب
�إىل ال�ضف ��ة الأخ ��رى ا�صط ��دم ب�ش ��يء م ��ا يخ ��رج من الرم ��ل� ....سق ��ط الأرنب
دب يف نف�سه اخلوف ومل َت ُع ْد قدماه
عل ��ى الأر� ��ض ف�إذا به يرى �أمامه التم�س ��احَّ ،
ت�ساعدن ��اه عل ��ى الوق ��وف واله ��رب ،نظ ��ر التم�ساح �إلي ��ه مبت�س ًما وه ��و يقول :ال
َت َخ ْف يا �صغريي؛ فقد �سقط اليوم �آخر ِ�ضر�س يل.
مالحظة :بع�ض احليوانات ومن �ضمنها التما�سيح ت�سقط �أ�سنانها وتخرج بد ًال
عنها �أ�سنان �أخرى.
ميك���ن ع ُّد هذا الن����ص �أق�صو�ص ًة تت�ألف من م�شهد واح���د ،وهدف الن�ص
مع���ريف ولي����س �أدب ًي���ا؛ فالق�صد منه تق���دمي معلوم���ة مفاده���ا �أن التما�سيح ت�سقط
(((

 -العدد � ،133-132ص2002 ،32م.
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الن�سبي،
�أ�سنانه���ا .وقد اخرتت ه���ذا الن�ص الق�ص�ي�ر لأ�سباب عدة �أهمها ق�ص���ره
ُّ
ومواءمت���ه لأهداف التدريب ال���ذي نحن ب�صدده؛ فهو ن�ص �سردي تكرث فيه الأفعال
ب�أنواعه���ا .وقد كانت الغاية الرئي�سة م���ن هذا الدر�س تثبيت مفاهيم� :أق�سام الفعل،
و( ال ال�شم�سي���ة والقمري���ة) على نح���و مبا�شر� ،إ�ضافة �إىل �أه���داف �أخرى َف َر َ�ضتْها
طبيعة الن�ص.
الدر�س على النحو الآتي:
وقد أ�ُنجْ ِ َز
ُ

1 .1ق���راءة الن�ص ق���راءة جهرية :ق���ر� ْأت �آية الن����ص قراءة جهري���ة ب�أ�سلوب
�س���ردي يحاول حم���اكاة �أحداث الن�ص .وقد قر� ْأت ق���راء ًة م�ضبوط ًة على
�سليقتها ووفق ما تعلمت �ساب ًقا من �ضبط الكلمات؛ فالن�ص غري م�ضبوط.
ويف �أثن���اء الق���راءة �ص َّوب���تُ نطقَ بع�ض الكلم���ات اجلديدة مث���لَ :ق َدماه،
ِ�ض ْر�س.
وكنت �أ�س�ألها يف �أثناء القراءة �أ�سئلة متنوعة منها:

•كلمة ( قدمان) مفرد �أم مثنى؟
•ماذا ن�سمي احلرف ( مل)؟
•ما معنى كلمة ( ال�ضفة)؟ ال�ضفة الغربية ....ال�ضفة ال�شرقية؟
•م���ا معن���ى كلم���ة ( ا�صط���دم)؟ در�سنا �أم����س كلم ًة مبعناه���ا وهي (
ا ْرت ََط َم).
•ما معنى :مل َت ُع ْد قدماه ت�ساعدانه على الوقف؟
•ماذا تفهمني من قول التم�ساح ::ال ت ََخ ْف يا �صغريي؛ فقد �سقط اليوم
�آخر ِ�ضر�س يل.
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2 .2اختبار كتابي يت�ضمن العنا�صر الآتية:
�أ�	-أكملي اجلدول الآتي من الن�ص:
الفعل املا�ضي

فعل الأمر

الفعل امل�ضارع

ب� -صلي بخط بني الكلمة ومرادفها:
مرادفها

الكلمة

َو َق َع
َط َل َع
ارتطم بـ ـِ
َ
َر َج َع

عا َد
ا�ص َط َد َم
ْ
َ�س َق َط
َخ َر َج
ث� -صلي بخط بني الكلمة و�ضدِّ ها:

�ضدِّ ها

الكلمة

َق َل َع
غا َد َر
َو َق َف
َد َخ َل
ذهب
َ

عا َد
زرع
َ�س َق َط
َخ َر َج
َو َ�ص َل
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ج -ميزي ( ال) ال�شم�سية و ( ال) القمرية يف الكلمات الآتية:

الأرنب ،النهر ،ال�ضفة ،الرمل ،التم�ساح ،اخلوف ،الوقوف ،الهرب ،اليوم
ال�شم�سية
القمرية
وظاه���ر �أنني َّ
وظفت املجلة وموادها يف هذا الن�ش���اط على نحو مبا�شر لتثبيت
َ
ومعارف لغوية ،ورغم �أنه كان تدري ًبا مبا�ش ًرا �إال �أنه كان ممت ًعا ومفيدً ا جدً ا
مهارات
ٍ
يف �سبيل تنمية مهارات �آية اللغوية :يف النظام ال�صوتي ،والنظام ال�صريف ،والنظام
املعجم���ي وال���داليل ،والنظام النحوي� ،إ�ضافة �إىل النظ���ام الكتابي الذي يعزِّ ز ر�سم
متثيالت رمزي ًة لكلم���ات جديدة مل ي�سبق لها
الكلم���ات التي تعرفها وي�ضي���ف �إليها
ٍ
معرفتها مثل�ِ :ض ْر�س.
الدر�س الرابع :ق�صة م�صورة(((  :الريال املمزق

يوم ّ
حظي ...لقد وجدتُ ريا ًال.
اليوم ُ
•الأخُ :
ٌ
دوما!!
أنت
•ال ُأختَ �:
حمظوظ ً
ُ
الن�صف الآخ ُر؟
•الأخ�:إنه ريال تا ِل ٌف� ...أين
•ال ُأخت:ك� َ
جتد �شي ًئا ...هيا بنا.
أنك مل ْ
أخاكِّ .....
لكل م�شكل ٍة ح ٌّل عندي!
•الأخِ � :
أنت ال تعرفني � ِ
•ال ُأخت:ماذا تق�صد؟
أتبعك.
•الأخ :عودي � ِ
املنزل و�س� ِ
أنت �إىل ِ
•ال ُأخت:كما ت�شاء.

(((  -الري���ال املم���زق ،دعاء �أب���و �صابر ،جملة و�س���ام ،ال�سنة الثالثة والع�ش���رون ،العدد،229
2012م���� ،ص .15-14تع��� ُّد ه���ذه الق�ص���ة مث���ا ًال جي���دً ا للتدري���ب اللغ���وي لأنه���ا م�ضبوطة
باحلركات.
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•الأخ :لقد ا�شرتيتُ الكث َري من احللوى...
أتيت باملال؟!
ت:منْ �أينَ � َ
•ال ُأخ ِ
َ
الريال؛ فظ َّنه ريا ًال �سلي ًما.
ن�صف
•الأخ :لقد خدعتُ الب َّق َال وطويتُ
ِ
•ال ُأخت:يا �إلهي!! هذا ِغ ٌّ�ش!
•الأخ :ماذا تق�صدين� ...أل�ستُ ذك ًّيا؟!
•ال ُأخ ْ
غ�ش ٌ
ت:بل َّ
دعت البائ َع املِ�سكنيَ!!
ا�ش ...لقد َخ َ
أنت على حقّ  ...ولكنْ  ..كيف �أُ ْ�ص ُلح خط�أي؟
•الأخِ � :
َ
•ال ُأخ ْ
واذهب للبائ ِع واعتذ ْر ل���ه ،و�أخ ْربه �أنك �أعطي َت ُه
الريال،
ت:خذ ه���ذا
ْ
ق�صد.
ريا ًال مم َّز ًقا دون ٍ
َ
•الأخ� :أعتذ ُر َ
أعطيتك ريا ًال مم َّز ًقا عن طريق اخلط�أ!
لك يا ع ُّم ...فقد �
•الب َّقال :ونظ ًرا ل َ
أمانتكْ ،
خذ قطع َة احللوى هذه هدي ًة!
وقد أ�ُنجْ ِ َز الدر�س على مرحلتني:

الأوىل :ق���راءة الن�ص؛ وقد توزعنا القراء َة ف� ْ
أخذتُ دور الأخ والب َّقال فيما بعد،
و�أخذت �آي ُة دور الأخ���ت((( .وقد تبعت هذه القراء َة مناق�ش ٌة �شفوية تناولت م�ضامني
الن�ص على نحو �أ�سا�سي ،ومن ذلك:
•�أين وجد الأخ الريال؟ ومتى؟
•ما ا�سم الأخ؟ وما ا�سم الأخت؟
•ماذا تفهمني من قول الأخت :ك� َ
جتد �شي ًئا ...هيا بنا.؟ وملاذا؟
أنك مل ْ
نبوي �شريف له عالق���ة بهذه الق�صة؛ ما ه���و؟ ( من َّ
غ�ش
•هن���اك حدي���ث ٌّ
فلي�س منا).
•هل الريال هو العملة الأردنية؟ �أين ُي ْ�س َت ْع َم ُل الريال؟
((( ت�شري �صور الق�صة على نحو وا�ضح �إىل توزيع الأدوار.
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الثانية :تدريبات لغوية متنوعة

•عين���ي الأفع���ال يف الن�ص الت���ايل ،ثم بيني ن���وع الفعل و�إعراب���هُ :خ ْذ هذا
َ
واذهب للبائ��� ِع واعتذ ْر له ،و�أخ ْربه �أنك �أعطي َت ُه ريا ًال مم َّز ًقا دون
الريال،
ْ
ق�صد.
ٍ
وكان جوابه���اُ :خ ْ
أخ�ب�ر� .......أفعال �أم���ر مبنية على
���ذ ،اذه ْ
���ب ،اعتذ ْرْ �،
ال�سكون.
•ما نوع كل �أ�سلوب مما يلي:
�أ -ماذا تق�صد؟
ب -يا ع ُّم.
ت -هذا ِغ ٌّ�ش!
•وردت يف الن�ص كلمتان تدالن على الرجل �صاحب املحل؛ ما هما؟
•ملاذا ظهرت عالمتا الرتقيم (  ) :و (؟) كث ًريا يف الن�ص؟
تلخي�صا لأحداث الق�صة باخت�صار.
•اكتبي
ً

ولع���ل �إمعان النظر يف هذا الدر����س وتداريبه ،على ق�صرها واجتزائها ،يك�شف
ع���ن ثراء الق�صة الق�صرية و�إمكانات توظيفها الكبرية يف تنمية لغة الأطفال(((� .إن
التداري���ب ال�سابقة ت�سهم يف رفد لغة الطفل ومهاراته اللغوية والتداولية والتوا�صلية
على �أنحاء متنوعة؛ فقد:
َّ
طت معجم �آي َة اللغوي م���ن حيث ا�سرتجاع املفردات التي اختزنتها �ساب ًقا
ن�ش ْو�أظهرتها لها يف �سياقات جديدة ،مثل :الب َّقال ،ال ِغ ّ�شّ ،
احلظ�...إلخ.
((( أ�ث���ر الق�ص���ة الق�صرية يف لغ���ة الأطفال وتنميتها مو�ض���وع كثري من الدرا�س���ات والأبحاث
ولذلك مل نن�صرف �إىل تف�صيلها �إال مبا يخدم تطبيقات هذا البحث.
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���ت �أمثل���ة متنوع���ة وواقعية على �أ�سل���وب اال�ستفهام ب�أدوات���ه املختلفة
•ق َّدم ْ
ووظائفه التداولية املتنوعة.
التنا�ص بني هذا الن�ص والن�صو�ص الأخرى وال�سيما ن�ص
نوعا من
•� ْ
أقامت ً
ّ
النبوي ال�شريف ،وهو ميث���ل ً
ربطا معرف ًيا للن�ص بخربة الأطفال
احلديث
ّ
ومعارفه الأخرى.
���ت مث���ا ًال على البع���د الت���داويل لأفعال ال���كالم وخروجه���ا على غري
•ق َّدم ْ
مقت�ضاها؛ كما يف مقولة الأخت :ك� َ
أنك مل جتد �شي ًئا!
منوذجا واقع ًيا لأ�سلوب احلوار ،وكيفية �إ�سهام النقطتني الر�أ�سيتني
مت
•ق َّد ْ
ً
يف الداللة على عنا�صر احلوار وتبادل الأدوار ،وتنظيم عنا�صر اخلطاب.
•هي�أت فر�صة منا�سبة ملمار�سة مهارة الكتابة والتلخي�ص.
و�أحتف���ي بالقول �إن ا�ستثمار مواد جمالت الأطف���ال على الوجه الأمثل والأكمل
يك���ون بالعمل الت�شاركي مهم���ا كانت طبيعة هذا العمل ،ولع َّل م���ا ق َّدمتُه من مناذج
يكون �أجدى و�أنفع لو �شا َر َكنا فيه طفل �آخر �أو اثنان؛ �إذ يتاح جمال للنقا�ش والتفاو�ض
حول املعنى واملهارات املتنوعة.
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الخاتمة
اجته���دت هذه الدرا�سة �أن ت�ستثم���ر الل�سانيات التطبيقي���ة وتقنياتها يف تنزيل
جم�ل�ات الأطفال منزل َة املواد التعليمية التي ت�سهم يف بناء مهارات الأطفال اللغوية
املوجه .وقد قدمنا �سندً ا
والتوا�صلي���ة �سواء �أكان ذلك بالتعلم العر�ض���ي �أم بالتعليم َّ
تدري�س واقعي ًة لتنمية لغة الأطفال
أ�ساليب
ٍ
لذلك كله ببيان تف�صيلي ي�شبه �أن يكون � َ
مبهاراتها وعنا�صرها املتنوعة.
���اذج تطبيقي ٍة
ث���م َ�ش َفع ِ
���ت الدرا�س��� ُة منطلقا ِته���ا النظري��� َة ور�ؤاه���ا العامة بنم َ
�أجنزها الباحث مبمار�سات تعليمية مبا�شرة مع ابنته �آية .وقد �أظهرت تلك النماذج
َ
عوامل ت�سهم يف جعل التعلم من املجلة عم ًال ممت ًعا ومفيدً ا ،و�أبرز
التطبيقية �أنَّ ثمة
ه���ذه العوامل ات�ص���ال املادة املق َّدمة للطف���ل مبيوله ورغباته وتف�ضيالت���ه الأ�سلوبية
واملعرفية.
 -التو�صيات:

جمالت الأطفال متثل م�صد ًرا غن ًّيا
�أظه���رت الدرا�سة يف جانبه���ا التطبيقي �أنَّ
ِ
لبناء لغة الأطفال وتنميتها يف �سنوات اكت�ساب اللغة وبنائها .وتعظي ًما لفائدة جمالت
الأطفال واال�ستثمار الأمثل ملوادها اللغوية واملعرفية ف�إن هذه الدرا�سة تو�صي ب ـ ـِ:
•ا�ستثم���ار النظري���ات الل�ساني���ة املعا�ص���رة ونظري���ات معاجل���ة اللغ���ات
وتطبيقاتها يف �إنتاج جمالت راقية يف �شكلها وم�ضمونها.
•العم���ل على �إنت���اج ن�سخ �إلكرتوني���ة ناطقة من جمالت الأطف���ال املقتدرة
مال ًي���ا؛ بحيث تكون الق�صة ،مث ًال ،متلف���زة �أو ناطقة بالعربية الف�صحى
حتبي ًبا للأطفال يف ال�سرد الق�ص�صي الف�صيح.
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•تفعي���ل احل�ص���ة املكتبي���ة لتوظي���ف املجالت يف تنمي���ة مه���ارات الأطفال
وال�شبان اللغوية واملعرفية.
•�إع���ادة االعتبار للمكتب���ات املدر�سية بو�صفها م�صد ًرا م���ن م�صادر التعلم
الف���ردي واجلماعي؛ بحيث يت���وىل م�شرف املكتبة ومدر�س���و اللغة العربية
بناء مواد تعليمية م�ساندة ِّ
توظف املجالت وم�ضامينها املعرفية املتنوعة
•دم���ج املجالت يف متطلبات درو�س اللغ���ة العربية ب�أ�ساليب رفيقة وممتعة؛
لتك���ون املجلة ً
رابطا بني البي���ت واملدر�سة وج�س ًرا ي�ص���ل الأطفال /الفتى
بعائلته ومد ِّر�سه.
•�ض���رورة �إ�شراك الأ�سرة يف الن�شاط القرائي ملجالت الأطفال وتوظيفه يف
بناء املهارات وجعلها عم ًال تعليم ًيا ممت ًعا.
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مصادر الدراسة ومراجعها
امل�صادر

•جمل���ة " و�سام" ..جمل���ة �شهرية ثقافية م�صورة للأطفال والفتيان ،وزارة
الثقافة الأردنية ،عمان ،الأعداد:
•ال�سنة الثانية ع�شرة ،العدد 2002 ،133-132م.
•ال�سنة اخلام�سة ع�شرة ،العدد2005 ،176م.
•ال�سنة ال�ساد�سة ع�شرة ،العدد2006 ،178م.
•ال�سنة ال�سابعة ع�شرة ،العدد2006 ،182م.
•ال�سنة ال�سابعة ع�شرة ،العدد2006 ،187م.
•ال�سنة الثامنة ع�شرة ،العدد2007 ،189م.
•ال�سنة الثامنة ع�شرة ،العدد2007 ،190م.
•ال�سنة الثامنة ع�شرة ،العدد2007 ،192م.
•ال�سنة الثالثة والع�شرون ،العدد2012 ،225م.
•ال�سنة الثالثة والع�شرون ،العدد2012 ،226م.
•ال�سنة الثالثة والع�شرون ،العدد2012 ،229م.
•ال�سنة الرابعة والع�شرون ،العدد2013 ،230م.
•ال�سنة اخلام�سة والع�شرون ،العدد2014 ،240م.
•ال�سنة اخلام�سة والع�شرون ،العدد2014 ،241م.
•ال�سنة اخلام�سة والع�شرون ،العدد2014 ،242م.
•ال�سنة اخلام�سة والع�شرون ،العدد2014 ،243م.
•ال�سنة اخلام�سة والع�شرون ،العدد2014 ،244م.
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•جمل���ة " و�سام" ..جمل���ة �شهرية ثقافية م�صورة للأطفال والفتيان ،وزارة
الثقافة الأردنية ،املوقع الإلكرتوينjo.gov.culture@wesam :
املراجع

�1 .1أحم���د املعت���وق ،احل�صيلة اللغوي���ة� ،سل�سلة ع���امل املعرف���ة ،الكتاب،212
املجل����س الوطن���ي للثقافة والفن���ون والآداب ،الكويت ،ربي���ع الأول /1417
�أغ�سط�س� /آب 1996م.
 2 .2أ�م���ل حمدي دكاك ،الق�صة يف جمالت الأطفال ودورها يف تن�شئة الأطفال
اجتماع ًيا ،وزارة الثقافة ،الهيئة العامة ال�سورية للكتاب ،دم�شق2012 ،م.
3 .3ث���روت عبد الباقي �أحمد� ،أثر و�سائل الإعالم املقروءة وامل�سموعة واملرئية
يف اللغة العربية ،بحوث ندوة ظاهرة ال�ضعف اللغوي يف املرحلة اجلامعية،
ج ،4جامع���ة الإم���ام حممد ب���ن �سعود الإ�سالمي���ة (  1416 /5/ 25-23ه
املوافق 1995 /10/19-17م) ،من�شورات جامعة الإمام حممد بن �سعود
الإ�سالمية ،الريا�ض1998 ،م.
4 .4جاب���ر املتويل قميحة� ،أثر و�سائل الإع�ل�ام املقروءة وامل�سموعة واملرئية يف
اللغ���ة العربية ،بحوث ندوة ظاهرة ال�ضع���ف اللغوي يف املرحلة اجلامعية،
ج ،4جامع���ة الإم���ام حممد ب���ن �سعود الإ�سالمي���ة (  1416 /5/ 25-23ه
املوافق 1995 /10/19-17م) ،من�شورات جامعة الإمام حممد بن �سعود
الإ�سالمية ،الريا�ض1998 ،م.
5 .5جورج كال�س ،الأل�سنية ولغة الأطفال العربي ( �أمنوذج الأطفال اللبناين)،
بريوت1981 ،م.
�6 .6سامل���ة علي عب���ود� ،صحافة الأطف���ال يف الوطن العرب���ي ،ط ،1دار الفجر
للن�شر والتوزيع ،القاهرة2009 ،م.
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�7 .7سمري عبد الوهاب �أحمد ،ق�ص�ص وحكايات الأطفال وتطبيقاتها العملية،
ط ،1دار امل�سرية ،عمان2004 ،م.
8 .8طارق البكري ،جمالت الأطفال ودورها يف بناء �شخ�صية الأطفال العربي،
ط ،1العلم والإميان للن�شر والتوزيع ،م�صر2001 ،م.
9 .9عبد الرحيم �صالح عبد اهلل ،تعليم اللغة يف منهج تربية الطفولة املبكرة،
ط ،1وزارة الثقافة الأردنية ،عمان1997 ،م.
1010مارك ري�شل ،اكت�ساب اللغة ،ترجمة كمال بكدا�ش ،ط ،1امل�ؤ�س�سة اجلامعية
للدرا�سات والن�شر والتوزيع ،اجلامعة اللبنانية ،بريوت1984 ،م.
1111حممد �أحمد حماد� ،أثر جمالت الأطفال يف التقريب اللغوي ،وقائع م�ؤمتر
علم اللغة الأول :اللغة العربية يف و�سائل الإعالم ،كلية دار العلوم ،جامعة
القاهرة 18-17 ،دي�سمرب 2002م.
1212حمم���د العب���د ،الن�ص واخلط���اب واالت�ص���ال ،ط ،1الأكادميي���ة احلديثة
للكتاب اجلامعي ،القاهرة.2005 ،
1313نهاد املو�س���ى ،الأ�ساليب يف تعليم اللغة العربية :مناهج ومناذج ،ط ،1دار
ال�شروق ،عمان2003 ،م.
1414و�سمية املن�صور ،توظيف امل�أثور القويل يف تنمية لغة الأطفال ،جملة عامل
الفك���ر ،املجل����س الوطن���ي للثقافة والفن���ون والآداب ،الكوي���ت ،م ،28ع،3
2000م� ،ص.192-137
1515ولي���د العنات���ي ،الل�ساني���ات التطبيقي���ة وتعلي���م الكتاب���ة والإن�ش���اء باللغة
الأجنبية ،املجلة الأردنية يف اللغة العربية و�آدابها ،م/8ع 3متوز 2012م.
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معاجم الأطفال
و�أثرها يف تنمية لغة الطفل

(*) (((

الدكتور�/أحمد بن حممد عبداهلل هزازي

(*) �أ�ست���اذ م�ساع���د يف ق�سم النحو وال�صرف وفق���ه اللغة بكلية اللغة العربي���ة  ،جامعة الإمام
حممد بن �سعود الإ�سالمية  ،اململكة العربية ال�سعودية .
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المحتوى
املقدمة :
�أهمية املو�ضوع و�أ�سباب اختياره – الأهداف – اخلطة  -منهج البحث
 الدرا�سات ال�سابقة.التمهيد  :التعريف مبفردات العنوان .
املعجم – الطفل – التمنية – اللغة .
املبحث الأول – مراحل اكت�ساب اللغة واحلاجة �إىل معاجم الأطفال:
�أو ًال – مراحل اكت�ساب اللغة .
ثاني ًا – احلاجة �إىل معاجم الأطفال .
املبحث الثاين  -التجارب املوجودة يف العامل العربي :
 املعجم املدر�سي  :مناهجه و�أ�س�سه. معجم الغني (معجم حا�سوبي) املعجم العربي للطالب :املعجم امل�صور لل�صفوف االبتدائية الثالثة الأوىل.
معجم ال�صفوف الثالثة الأوىل من املرحلة االبتدائية .
املعجم ال�شامل للمرحلة االبتدائية.
معجم املرحلة املتو�سطة والثانوية .
املبحث الثالث – �أثر لغة الأطفال يف تنمية لغة الطفل :
 الأثر الإيجابي ملعجم الطفل . حتليل اال�ستبانة. الأثر ال�سلبي لغياب معجم الطفل اخلامتة التو�صيات. -امل�صادر واملراجع.
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المقدمة
احلم���د هلل الذي ع َّلم بالقلم عل���م الإن�سان ما مل يعلم ،و�ص���ل اللهم على نبينا
و�س ِّل ْم� ،أما بعد:
حممد خري ُمـ َعـ ِّلم ،وعلى �آله َ
فقد َح َر�ص علماء العربية على جمع مدونات لكالم العرب منذ فجر احل�ضارة
الإ�سالمية ،فبذلوا جهود ًا كبرية تنوء بحملها الع�صبة �أولو القوة.
و�إذا حاول املرء تف�سري ذلك العمل ال�ضخم مل يجد �سبب ًا �إال � َّأن اهلل تعاىل قي�ض
�أولئ���ك الأعالم للقيام بذلك العمل حفظ ًا للوحيني :القر�آن الكرمي وال�سنة ال�شريفة،
والدليل على ذلك قولـه تعــاىل� ِ (:إ َّنا َن ْحنُ َن َّز ْل َنا ِّ
الذ ْك َر َو ِإ� َّنا َل ُه لحَ َ ا ِف ُظونَ )(((.
ولقد اهتم الع���رب بتن�شئة �أطفالهم على اللغة الف�صيح���ة النقية من ال�شوائب
و�آي���ة ذلك �أن �أهل احلوا�ضر كان���وا ير�سلون �أبناءهم �إىل البوادي؛ لت�صح �أج�سادهم
و�أل�سنتهم ،وقد كان النبي ﷺ م�سرت�ضع ًا يف بني �سعد ابن بكر(((.
و�إمن���ا �أوردت هذا الأمر لأخل�ص منه �إىل �أنَّ الأطف���ال ينبغي �أن يحظوا مبزيد
من العناية يف جوانب الرتبية عامة ،ويف جانب الرتبية اللغوية خا�صة.
وه���ذا املو�ض���وع املو�سوم بـ (معاجم الأطفال و�أثره���ا يف تنمية لغة الطفل) من
املو�ضوع���ات الت���ي مل تلق حظها م���ن البحث العلمي ح�س���ب ر�أي الباحث ،ولعل ذلك
كان �سبب��� ًا م���ن �أ�سباب أ�خ���رى دعت مركز امللك عب���داهلل ابن عب���د العزيز الدويل
((( �سورة احلجر (.)9
((( ينظ���ر :عبدالرحمن ال�سهيلي ،الرو�ض الأنف يف �شرح ال�سرية النبوية البن ه�شام ،حتقيق:
عبدالرحمن الوكيل ،دار الكتب الإ�سالمية ،القاهرة ،ط1387 ،1هـ= 1967م.145/2 ،
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خلدم���ة اللغة العربية �إىل طرح مثل ه���ذا املو�ضوع (�ضمن م�شروع �سل�سلة �إ�صدارات
املرك���ز) ليلفت �أنظار الباحثني �إليه؛ ليولوه عنايتهم ويجعلوه حمط اهتمامهم �سع ًيا
م���ن املركز �إىل تقدمي املفيد واجلديد للم�ؤ�س�سات املعني���ة بدرا�سة اللغة العربية من
جهة ،ولأبناء هذه اللغة من جهة �أخرى.
�أهمية املو�ضوع و�أ�سباب اختياره:

1 .1احلاجة �إىل طرح مثل هذا املو�ضوع.
2 .2عدم تناوله بدرا�سات كافية.
3 .3تعلقه مبرحلة زمنية مهمة يف حياة الإن�سان �أال وهي الطفولة.
�أهداف املو�ضوع:

1 .1بيان احلاجة �إىل معاجم الأطفال.
2 .2الوقوف على بع�ض التجارب يف ميدان الت�أليف املعجمي للأطفال.
3 .3تو�ضيح �أثر معاجم الأطفال يف تنمية لغة الطفل العربي.
خطة البحث:
يتكون هذا البحث من مقدمة ومتهيد ،وثالثة ف�صول وخامتة.

ا�شتمل���ت املقدم���ة على �أهمي���ة املو�ض���وع و�أ�سباب اختي���اره ،و�أهداف���ه ،وخطة
البح���ث ،ومنهج���ه ،والدرا�سات ال�سابقة .وتن���اول التمهي ُد التعري���ف ب�أهم مفردات
العنوان ،وهي( :املعجم ،والطفل ،والتنمية ،واللغة).
و�أما ثالثة الف�صول فقد جاءت على النحو الآتي:

املبحث الأول :مراحل اكت�ساب اللغة واحلاجة �إىل معاجم الأطفال.
املبحث الثاين :التجارب املوجودة يف العامل العربي.
املبحث الثالث� :أثر معاجم الأطفال يف تنمية لغة الطفل العربي.
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وخت���م البحث بخامتة تت�ضمن �أه���م النتائج والتو�صيات ،وذي���ل البحث بقاعة
امل�صادر واملراجع.
منهج البحث:

�أفاد البحث من املنهج اال�ستقرائي والتاريخي.
الدرا�سات ال�سابقة:

مل �أجد –ح�سب بحثي -درا�سة وطيدة ال�صلة بهذا املو�ضوع �إال درا�سة واحدة،
وه���ي درا�س���ة جديرة ب����أن تذكر فت�شك���ر ،وقد �أفدت منه���ا ،تلك الدرا�س���ة عنوانها
(املعج���م املدر�سي :مناهجه و�أ�س�سه وتوجهاته)((( .ن�شرت يف كتاب يت�ضمن ()343
�صفحة من احلجم املتو�سط ،و�سي�أتي احلديث عنها� ،إن �شاء اهلل تعاىل.
والفرق بني هذه الدرا�سة ودرا�ستي �أن درا�ستي تناولت جتربتني ظهرتا بعد ن�شر
تل���ك الدرا�سة ،واهتمت ببيان الأث���ر الإيجابي للمعاجم يف تنمية لغة الطفل العربي،
والأث���ر ال�سلبي لغياب املعجم عن الطفل العربي ،وخل�صت �إىل نتائج وتو�صيات خلت
منها الدرا�سة امل�شار �إليها.

((( �ألفه :عبدالغني �أبو العزم ،م�ؤ�س�سة الغني للن�شر ،الرباط ،املغرب ،ط1997 ،1م.
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التمهيـــد
َ
التعريف مبف���ردات العن���وان( :املعجم ،والطف���ل ،والتنمية،
يتن���اول التمهي��� ُد
واللغة) ،على النحو الآتي:
�أو ًال :املعجم:

كلم���ة (معجم) يف اللغة من قولهم :عجم َ
احل ْرف والكتاب عجم ًا �أَ َزال �إبهامه
بالنق���ط وال�شكل ،وتزاد عليه الهمزة فيق���ال�( :أعجم) ،لهذا �سمي معجم ًا؛ �إما لأنه
مرت���ب على حروف املعج���م (احلروف الهجائية) ،و�إم���ا لأنه قد �أزي���ل � ُّأي �إبهام �أو
غمو�ض منه ،فهو ُم ْع َجم مبعنى مزال ما فيه من غمو�ض و�إبهام.
وعل���ى ه���ذا فلفظ (معج���م) :ا�سم مفع���ول من الفع���ل (�أعج���م) ،ويحتمل �أن
يك���ون م�صدر ًا ميم ّي��� ًا من الفعل نف�س���ه ،ومعناه حينئ���ذ :الإعج���ام �أو �إزالة العجمة
والغمو�ض(((.
ويف اال�صط�ل�اح :دي��� َوان ملف���ردات اللُّ َغة ُم َرتّب عل���ى ُح ُروف املعج���م ،واجلمع
معجمات ،ومعاجم((( ،وحروف املعجم ُح ُروف الهجاء(((.
وق���د �أطلق على (املعجم) م�صطلح القامو����س :وهو يف الأ�صل :ال َب ْحر ال َع ِظيم،
وجعل���ه (الفريوز�آب���ادي) علم ًا على معجمه (القامو�س املحي���ط) ،ثم �أُطلق على كل
ُم ْعجم ل َغ ِو ّي على ال َّت َو ُّ�سع.
((( ينظ���ر� :أحمد خمتار عم���ر ،البحث اللغوي عند العرب ،عامل الكتب ،م�صر ،ط2003 ،8م،
�ص .164
((( خمتل���ف فيه ،و�أجازه جمم���ع اللغة العربي���ة بالقاهرة .ينظر� :أحمد خمت���ار عمر ،البحث
اللغوي عند العرب ،مرجع �سابق� ،ص .165
((( جمم���ع اللغة العربية بالقاهرة ،املعجم الو�سي���ط ،مكتبة ال�شروق الدولية ،ط1425 ،4هـ=
2004م� ،ص ( 586عجم).
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ثاني ًا :الطفل:

الط ـ ـ ـفـ���ل هـ ـ���و" ال�صغيـر م���ن كل �شيء عامـ���ة ،وال�صغيــر م���ن �أوالد النـا�س
الَ ْط َف ُال ِم ْن ُك ُم الحْ ُ ُل َم َف ْل َي ْ�س َت�أْ ِذ ُنوا
والــدواب خا�صــة"((( ،قال اهلل تع ـ ــاىلَ ( :و�ِإ َذا َب َل َغ ْ أ
ا�س َت ْ أ� َذنَ ا َّل ِذينَ ِمنْ َق ْبلِهِ ْم.((( )...
َك َما ْ
ويع��� َّرف الطفل عند الفقهاء ب�أنهَ :من مل يحتلم ومل يبلغ خم�س ع�شرة �سنة(((،
و�أجم���ع العلماء على �أن االحتالم ف���ى الرجال واحلي�ض فى الن�س���اء هو البلوغ الذى
تل���زم به العبادات واحل���دود واال�ستئذان وغريه ،واختلفوا فيم���ن ت�أخر احتالمه من
الرج���ال �أو حي�ضه���ا من الن�س���اء ،ف���روي �أن الإنبات(((حد البلوغ .وقي���ل :حد البلوغ
الإنب���ات� ،أو �أن يبل���غ من ال�س���ن ما يعلم �أن مثله قد بلغ .وذل���ك �سبع ع�شرة �أو ثماين
ع�شرة �سنة(((() ،وفى الن�ساء هذه الأو�صاف �أو َ
احل َبل(((.
و�إذا تبني ذلك ف�سيتبني املراد بـ (معجم الطفل):

ف�إن النحويني يذكرون �أن الإ�ضافة ت�أتي مبعنى ثالثة �أحرف (الالم عند جميع
(((
(((
(((
(((

(((
(((

اب���ن منظ���ور ،ل�سان العرب ،م�ؤ�س�س���ة التاريخ العربي ،دار �إحياء ال�ت�راث العربي ،بريوت،
ط1413 ،13هـ= 1993م( 175 ،174/8 ،طفل).
�سورة النور (.)59
�إم���ام احلرمني عبدامللك بن عب���داهلل اجلويني ،نهاية املطل���ب يف دراية املذهب ،حتقيق:
عبدالعظيم الديب ،دار املنهاج ،جدة ،ط 1428 ،1هــ=2007م.321/11 ،
َ
الإنب���ات :ه���و �أَنْ َي ْنبُ���تَ َّ
وا�ست ََحقَّ �أخْ َذ ُه
ال�ش ْع ُر الخْ َ ِ�شنُ َح��� ْو َل َذ َك ِر ال َّر ُج ِل َ ،أ� ْو َف��� ْر ِج المْ َ��� ْر َ�أ ِةْ ،
ال�ض ِع ُ
���ب َّ
ال�ص ِغ ِري .ينظر� :أبو
و�س���ىَ ،و أَ� َّم���ا الز ََّغ ُ
يفَ ،فال ْاعتداد ِب��� ِهَ ،ف ِ�إ َّن ُه َي ْث ُبتُ فيِ َح���قِّ َّ
ِبالمْ ُ َ
حممد عبد اهلل بن �أحمد الدم�شقي احلنبلي ،ال�شهري بابن قدامة املقد�سي ،املغني ،345/4
مكتبة القاهرة1388 ،ه ـ = 1968م.
هذا ما تعتمده اليون�سكو.
ينظ���ر :اب���ن بطال� ،ش���رح �صحيح البخ���اري ،حتقيق :يا�سر ب���ن �إبراهيم ،مكتب���ة الر�شد،
الريا�ض ،ط 1423 ،2ه ـ = 2003م.49/8 ،
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النحويني ،ومن �أو يف عند طائفة منهم)((( .و�إذا طبقنا ذلك على �إ�ضافة املعجم �إىل
الطف���ل تبني �أن أ�ق���رب تلك الأحرف الثالثة �أن تكون الإ�ضاف���ة مبعنى الالم ،ويكون
املعن���ى حينئذ (معج���م للطفل) �أي� :أنه معج���م موجه للطفل ،وعل���ى افرتا�ض كون
الإ�ضافة على معنى (من) يكون املعنى وقتئذ (معجم من الطفل) �أي :معجم �صادر
من الطفل.
ولع���ل اجلم���ع بني ذينك املعنيني هو الأن�سب؛ لنجمع ب�ي�ن �أخذ املعجم من اللغة
التي تكلم بها الطفل ثم يزاد على ذلك كلمات يراد منها رفع الر�صيد اللغوي للطفل
و�إن مل تك���ن م�ستعمل���ة لديه على �أن يراع���ى منا�سبتها له ب�أن ال تك���ون فوق امل�ستوى
اللغوي املتوقع منه.
و�إذا اقت�صر وا�ضع املعجم على �أن يكون املعجم من اللغة امل�ستعملة عند الطفل
ف�إن ذلك �سيكون �أمر ًا ن�سبي ًا فرتى معجم الطفل قلي ًال يف جمتمع ،كثري ًا يف �آخر تب ًعا
للظروف املحيطة بالطفل.
و�أما تقدمي املعجم باملعني�ي�ن املذكورين �آنف ًا ف�إنه �سيجعل املعجم �أكرث تنا�سب ًا؛
لأن���ه �سي�س���د النق�ص احلا�صل يف لغة الطف���ل �-إذا ما وجد -بذك���ر الكلمات املتوقع
وجوده���ا ل���دى الطفل؛ فرتدم اله���وة التي قد تن�ش أ� عند االقت�ص���ار على طرح معجم
م�أخوذ من اللغة امل�ستعملة لدى الطفل.
وال بد من الإ�شارة �إىل �أن املراد بـ (معجم الطفل) الوارد يف عنوان هذا البحث
ه���و ذلك املعجم املوجه �إىل الطفل؛ للرجوع �إلي���ه اكتفاء به عن الرجوع �إىل املعاجم
الكب�ي�رة ،مثل :العني ،وتهذيب اللغة ،وال�صح���اح ،ول�سان العرب؛ لأن �أدواته البحثية
قد ال متكنه من الرجوع �إليها والإفادة منها.
((( اب���ن عقي���ل� ،شرح ابن عقيل على �ألفي���ة ابن مالك ،املكتبة الع�صري���ة ،بريوت1419 ،هــ=
1998م.43/3 ،
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ثالث ًا :التنمية:

من���ا َّ
ال�ش���يء نمَ َ ا ًء ومن���و ًا َزاد َوكرثُ ،ي َقال :منا ال��� َّز ْرع ومنا ال َو َل���د ومنا املال(((.
والتنمية) م�صدر قيا�سي ،للفعل ( َّمنى) ،نحو  :ز ّكى تزكية.
وم���ن ذل���ك يت�ض���ح �أنَّ املق�ص���ود بالتنمي���ة يف هذا البح���ث :زيادة لغ���ة الطفل
وتكثريه���ا ،وميكن ت�شبيه املعجم باملاء ،والطفل بالزرع ،فاملعجم للطفل كاملاء للزرع
ينميه ،ويجعله دائم اخل�ضرة حتى ي�ستوي على �سوقه يـَ ُـ�سـ ـ ُّر الناظرين.
رابع ًا :اللغة:

يف التهذي���ب" :اللُّغ��� ُة مـ ـ���ن الأ�سمـ ـ���ا ِء ال َّنا ِق َ�ص���ة و�أَ ْ�ص ُله���ا ُلغْ��� َو ٌة مـ ـ���ن َل َغا ِ�إذا
تك َّل���م"(((() ،قول���ه :م ـ���ن الأ�سم ـ ـ���اء الناق�ص���ة� ،أي :حم ـ ــذوف ـ ـ���ة ال�ل�ام ،والمه ـ ــا
عن ـ���ده الــواو ،وقـ ـي ـ���ل(((() :اليــاء ،والأول �أَ ْوىل؛ لوج ـ ـ ـ���وده يف �أكث ــر الت�ص ــاري ــف،
كق ـ ـ ـ ـ ـ ــول اهلل تعـ ـ ـ ـ ـ ــاىلَ ...( :و ِإ� َذا َم ُّروا ِبال َّل ْغ ِو َم ُّروا ِك َر ًاما) (((.
ويف اال�صطالح:

عرف���ت بتعريف���ات خمتلف���ة((( ،ويكف���ي هن���ا �إي���راد تعري���ف اب���ن جن���ي للغة
ب�أنها�":أ�صوات يعبرِّ بها كل قوم عن �أغرا�ضهم"(((.
((( جممع اللغة العربية بالقاهرة ،املعجم الو�سيط ،مرجع �سابق� ،ص ( .956منا).

((( حمم���د بن �أحمد الأزهري ،تهذيب اللغة ،حتقيق :عبدال�سالم هارون ،مراجعة
حممد علي النجار.198/8 ،
(((

(((
(((
(((

ينظ���ر :توفيق حممد �شاهني ،عوامل تنمي���ة اللغة ،مكتبة وهبة ،القاهرة ،ط 1422 ،3هـ=
2001م� ،ص .21
�سورة الفرقان.)72( ،
ينظر :توفيق حممد �شاهني ،عوامل تنمية اللغة ،مرجع �سابق� ،ص .26 -23
�أب���و الفتح عثم���ان بن جن���ي ،اخل�صائ�ص ،حتقيق :حمم���د علي النجار ،الهيئ���ة امل�صرية
العامة للكتاب ،ط1999 ،4م.34/1 ،
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المبحث األول

مراحل اكت�ساب اللغة واحلاجة �إىل معاجم الأطفال
يف ه���ذا املبح���ث �إلقاء ال�ضوء على مراحل اكت�ساب اللغ���ة ،ومن َث َّم خلو�ص �إىل
احلدي���ث عن احلاجة �إىل معاجم الأطفال ب�صفته���ا عملية م�سايرة ملراحل اكت�ساب
اللغ���ة ،فهم���ا �أمران متالزمان ي�س�ي�ران يف خطني متوازيني جنب��� ًا �إىل جنب؛ ليكون
املعجم رافد ًا من روافد اللغة �إبان اكت�سابها يف املراحل املختلفة من عمر الطفل.
�أو ًال :مراحل اكت�ساب اللغة:

يختل���ف الباحثون يف ذكر ه���ذه املراحل ،وذلك االخت�ل�اف عائد �إىل اختالف
م�شاربهم وتعدد مناهجهم ،وهذا عر�ض موجز لتلك املراحل(((:
1 .1مرحلة اكت�ساب الأ�صوات ،وحتت هذه املرحلة مراحل هي مرحلة ال�صراخ
الت���ي تبد�أ من بداية ال���والدة �إىل ال�شهر الراب���ع �أو اخلام�س ورمبا و�صلت
�إىل ال�شهر ال�ساد�س ،وفيها ي�ستخدم الطفل �صراخه للتعبري عن انفعاالته
املختلف���ة ،ومرحل���ة املناغ���اة ،وفيها ي�ص���در الطفل �سل�سلة م���ن الأ�صوات
مبت���ورة �أو متتابع���ة ،وتبد�أ ه���ذه املرحلة م���ن نهاية املرحل���ة ال�سابقة �إىل
ال�شه���ر العا�ش���ر �أو احلادي ع�شر �أو الثاين ع�شر ،وتب���د�أ ب�أ�صوات ومقاطع
حم���دودة ال معاين لها ،وتنتهي ب�أ�صوات ومقاط���ع متعددة ت�شبه الكلمات،
قد تدل على بع�ض املعاين املفهومة بيد �أنها حمدودة.
((( عبدالعزي���ز ب���ن �إبراهي���م الع�صيلي ،علم اللغ���ة النف�سي ،جامعة الإم���ام حممد بن �سعود
الإ�سالمي���ة (عم���ادة البح���ث العلم���ي) ،ط 1427 ،1ه���ـ= 2006م���� ،ص  217وم���ا بعدها
(بت�ص���رف ي�سري) ،وينظر :حممد رفق���ي حممد� ،سيكلوجية اللغ���ة والتنمية اللغوية لطفل
الريا�ض ،دار القلم ،الكويت ،ط1407 ،1هـ= 1987م� ،ص  43وما بعدها.
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 2 .اكت�ساب ال�صرف :املراد اكت�ساب الطفل للكلمة مفردة ،ويعتمد ذلك على
فهم معناها.
 3 .اكت�س���اب الرتاكيب النحوية :مير الطفل بعدة مراحل لي�صل �إىل احلديث
بجمل نحوية ،وتلك املراحل هي :نطق الكلمة الواحدة التي تت�ضمن جملة،
وه���ذه ال تتجاوز ال�شهر الثام���ن ع�شر يف الغالب ،ثم نطق كلمتني ،ثم نطق
ث�ل�اث كلمات ،وتبد�أ هذه املرحل���ة من منت�صف ال�سن���ة الثالثة �إىل ال�سنة
الرابع���ة ،يلي تلك املراح���ل الثالث مرحلة نطق اجلم���ل الكاملة ال�سليمة،
وتنته���ي يف نهاية ال�سنة الرابعة ،وتكتمل املراح���ل الرئي�سة الكت�ساب اللغة
عند الطفل يف نهاية ال�سنة اخلام�سة �أو ال�ساد�سة.
ومن امله���م الإ�شارة �إىل �أن تلك املراحل متداخلة متكاملة ال تنفك �إحداها عن
الأخ���رى ،وال ميكن �أن تف�صل بفا�صل زمني معني ال ميكن جتاوزه ،بل هي مرتابطة،
كل مرحل���ة ت�سلمك �إىل التالية لها ،وهذا التداخل ي�شبه تداخل ف�صول ال�سنة؛ ف�إنها
ي�صع���ب التمييز بني بدايتها ،ويكون االنتقال من ف�صل �إىل �آخر تدريجي ًا ،وال يت�ضح
ذلك �إال يف منت�صف كل ف�صل منها(((.
وي�صاحب تل���ك املراحل اكت�ساب الطفل معا َ
ين ما يتكلم به ،وذلك بالربط بني
ال��� ّد ِّال واملدلول �سواء �أكانت من الكلمات املح�سو�س���ة �أم املجردة ،واملح�سو�سة �أ�سبق
من املجردة.
ثاني ًا :احلاجة �إىل معاجم الأطفال:

يف بع�ض الدول الأجنبية و�ضع املعنيون بالكتابة للطفل قامو�س ًا متطور ًا متنامي ًا

((( ينظر :حامد عبدال�سالم زهران ،علم النف�س النمو (الطفولة واملراهقة) ،عامل الكتب،
القاهرة ،ط 1990 ،5م� ،ص  ،84وجناح بنت �أحمد الظهار� ،أدب الطفل من منظور
�إ�سالمي ،دار املحمدي ،جدة ،ط1424 ،1هـ= 2003م� ،ص.28 ،27
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يتنا�سب مع املراحل العمرية املختلفة للطفل ،ومل تهتم الدول العربية االهتمام الكايف
مب� أس�ل���ة �إعداد القامو�س اللفظي املنا�سب ل���كل مرحلة من مراحل الطفولة(((() ،مع
�أهميته الكربى.
وتعود �أهمية و�ضع معجم خا�ص بالأطفال �إىل �أمور منها:

1 .1طبيع���ة الطفل؛ ف�إنه ي�صعب علي���ه �إدراك الألفاظ ذات الدالالت املعنوية،
مثل :الإميان ،والوالء والرباء ،والعقيدة ،ونحوها ،ويف الوقت نف�سه ي�سهل
عليه فهم الألفاظ ذات الدالالت احل�سية ،مثل :القلم ،والكتاب ،وال�سيارة،
وال�شجرة ،ونحوها من الألفاظ.
�2 .2صعوبة تعامل الطفل مع املعاجم العامة؛ ال�شتمالها على كلمات بعيدة عن
بيئت���ه �أو الحتوائها على م�صطلح���ات ال يعرفها ،ومثل ذلك قد يعيق بع�ض
طالب اجلامعة بل َه الأطفال.
3 .3النهو����ض بالقامو����س اللغوي للطف���ل �إىل امل�ستوى امل أ�م���ول ،وذلك بتعزيز
عوام���ل القوة ل���دى الأطفال الذي���ن يتمتعون بقامو�س لغ���وي جيد ،وتقوية
جوان���ب الق�صور لدى �أولئك الذين تدن���ت م�ستوياتهم فيه ،وذلك لتفاوت
القوامي�س اللفظية لدى الأطفال واختالف قدراتهم اللغوية ب�سبب عوامل
كثرية((( ،في�أتي معجم الأطفال لي�سد اخللل.
�4 .4إك�س���اب الأطفال ثقافة ا�ستعمال املعجم خا�ص���ة ،واملراجع عامة ليتعودوا
عل���ى ذلك من���ذ ن�ش�أتهم ،وهذا له �أثر كبري يف الرتبي���ة ،وبذلك ين�ش أ� جيل
((( جني���ب الكي�ل�اين� ،أدب الأطف���ال يف �ض���وء الإ�س�ل�ام ،م�ؤ�س�س���ة الر�سالة ،ب�ي�روت ،ط ،5
1426هـ= 2005م� ،ص .149
((( ينظر :عبد الفتاح �أبو معال ،تنمية اال�ستعداد اللغوي عند الأطفال ،دار ال�شروق ،الأردن،
ط2000 ،1م� ،ص .55
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حم���ب للتعامل م���ع امل�صادر املختلف���ة للمعلوم���ة ،وتـ ـُ ـ ـ َعـ ـ��� ِّوده البحث عن
املعلوم���ة يف مظانها ال�صحيحة ،وجتعله ي�ألف االط�ل�اع .قال نبينا حممد
ﷺ�( :إنمّ ا ال ِع ْل ُم بال ّت َعلُّ ِم)(((.
5 .5ا�ستعم���ال الطفل للمعج���م دون م�ساعدة املعل���م �أو الوالدين جتعل الطفل
م�ش���ارك ًا يف العملية التعليم���ة ،وعن�صر ًا فاع ًال فيه���ا ،وباحث ًا عن املعلومة
بد ًال من �أن يكون متلقي ًا للمعلومة م�ست�سلم ًا ملا يلقى �إليه.
6 .6ا�ستعم���ال املعج���م ينم���ي اجلوان���ب البحثي���ة لدى الطف���ل ،وتدرب���ه على
االكت�شاف.
7 .7الرج���وع �إىل املعج���م وا�ستعمال���ه من���ذ الطفولة ق���د يولد حب ه���ذا النوع
���م تخ�ص�ص بع����ض الأطفال فيه عندم���ا يلتحقون
م���ن الت�صنيف ،ومن َث َّ
بالدرا�سات العليا يف م�ستقبل حياتهم.
8 .8تقومي ل�سان الطفل ،وتقريب لغته من اللغة العربية الف�صحى :لغة القر�آن
الكرمي واحلديث ال�شريف والرتاث الإ�سالمي(((.
9 .9ت�ضييق اله ّوة بني اللغة املنطوقة واللغة املكتوبة.
1010تقلي���ل الف���روق ب�ي�ن اللهجات املختلف���ة يف الدول���ة الواحدة ب���ل يف الدول
العربية.
((( ابن بطال� ،شرح �صحيح البخاري ،مرجع �سابق.151/1 ،
((( العوي�ش���ق ،عب���داهلل بن حمد ،و�آخرون ،املعجم العربي للط�ل�اب (معجم م�صور لل�صفوف
االبتدائية الثالثة الأوىل) بالتعاون مع مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ،مكتبة لبنان
نا�ش���رون ،بريوت ،ط1435 ،1ه���ـ= 2014م (�سي�صدر قريب ًا �إن �شاء اهلل تعاىل) .الفقرات
من ( )14 -9منقولة من هذا املعجم �ص ( .5بت�صرف ي�سري).
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1111تنمي���ة الكفاي���ة اللغوية لدى الطف���ل ،وتزويده برثوة لغوي���ة منا�سبة لنموه
العقل���ي واملع���ريف ؛ مما ي�ساع���ده يف فهم حمت���وى امل���واد التعليمية فهم ًا
حقيقي ًا.
1212م�ساعدة املعلمني يف ا�ستعمال لغة عربية ف�صيحة منا�سبة مل�ستوى الأطفال.
�1313إيج���اد قاعدة معلومات عن لغة الطف���ل يف الدولة التي و�ضع فيها املعجم؛
ليفي���د منها الباحثون يف مراحل النمو اللغ���وي ،وت�ساعد وا�ضعي املناهج،
وم�ؤلف���ي الكتب املدر�سية ،و ُكتّاب �أدب الطفل ،ومعدي الربامج الإعالمية،
يف تق���دمي مواد تنا�س���ب لغة الطفل يف ه���ذه املرحل���ة؛ لأن �إعداد معاجم
الأطف���ال لي�س���ت �أمر ًا ي�س�ي�ر ًا ،ولكنها حتت���اج �إىل متخ�ص�ص�ي�ن يف اللغة
و�صناعة املعجم و�أدب الأطفال ،وع ِـ ـ ْلـ ـمـَ ــي الرتبية والنف�س.
ريب فيه �أننا يف حاجة ملحة �إىل و�ضع قامو�س بل قوامي�س؛ لتكون نهر ًا
ومما ال َ
ت�ستقى منه الألفاظ والأ�ساليب عند الكتابة للطفل(((.
وبع���د �إعداد املعجم �أو املعاجم املوجه���ة �إىل الأطفال ال بد من النظر يف �آليات
الإفادة منها وذلك بتوزيعها على نحو ي�سهل و�صولها �إىل املتلقي (الطفل) ،و�أن يكون
ذلك املعجم جزء ًا من م�صادر املعلومات يف العملية التعليمية ،ويهتم ب�إدخال التقنية
يف ه���ذا املجال ،فتطرح تطبيقات حا�سوبية ي�ستطيع الطفل التعامل معها ،ويحبذ �أن
تكون تفاعلية �أي�ض ًا.
ه���ذا وي�شرتط يف و�ض���ع معجم الأطفال �أن يكون م�ص���دره الأول كالم الأطفال
�أنف�سهم؛ لأنه يرتبط ارتبـ ـ ـ ـ ـ ــاط ًا وثيق ًا مبا يحبونه من هوايات و�أن�شطة((( ،ويراعى
((( جنيب الكيالين� ،أدب الأطفال يف �ضوء الإ�سالم ،مرجع �سابق� ،ص .146 ،145
((( ينظ���ر :عبد الفتاح �أبو معال ،تنمية اال�ستعداد اللغوي عند الأطفال ،دار ال�شروق ،الأردن،
ط2000 ،1م� ،ص .78
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عن���د و�ضع���ه �أي�ض ًا �أن ي�ضم���ن ما يتوقع قدرته���م على ا�ستعماله ،وم���ا هم يف حاجة
�إلي���ه ،فاملعج���م منهم و�إليهم ،وال ُت ْغ َف ْ
���ل م�صادر التعلم املختلف���ة املوجهة �إليهم مثل
الق�ص�ص والربامج الإذاعية والتلفازية وجمالت الأطفال وكتاباتهم� ...،إلخ؛ وذلك
عل���ى افرتا�ض �أن تل���ك امل�صادر قد روعي عن���د ت�أليفها منا�سبته���ا املراحل العمرية
املختلفة للطفل.
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المبحث الثاني

التجارب املوجودة يف العامل العربي
يف ه���ذا املبحث ي�سل���ط ال�ضوء على �أهم التجارب املوج���ودة يف العامل العربي؛
ليتب�ي�ن م���دى احلاجة �إىل معاج���م �أخرى موجه���ة للطفل العرب���ي �أو االقت�صار على
املوجود من تلك املعاجم �إذا كانت تفي بالغر�ض املن�شود منها.
هن���اك جت���ارب ظه���رت يف الع���امل العربي يف م�ص���ر واملغرب ولبن���ان وغريها
م���ن ال���دول العربية ،وقد �أ�شبع عبدالغني �أبو الع���زم القول يف احلديث عن كثري من
التج���ارب يف كتابه (املعجم املدر�سي :مناهجه و�أ�س�سه وتوجهاته)((( ،تناول يف هذا
الكتاب ت�سعة وع�شرين معجم ًا ،حتدث عن كل معجم حديث ًا خا�ص ًا به.
وهن���ا �س�أخل����ص م���ا ورد يف هذا الكت���اب من ق�ضاي���ا ويف �أثنائه���ا ذكر لبع�ض
التجارب يف ميدان معاجم الأطفال املتمثلة يف املعاجم املدر�سية.
حت���دث امل�ؤلف يف الباب الأول عن املعاجم العربية املدر�سية قدمي ًا ،وعن ن�ش�أة
الت�أليف املعجمي العربي ،واملعاج���م التي ت�صلح للنا�شئة ،مثل :ال�صحاح للجوهري،
وخمتاره للرازي ،وامل�صباح املنري للفيومي ،والقامو�س املحيط للفريوز �آبادي.
وحت���دث يف الباب الث���اين عن املعاج���م العربي���ة املدر�سية حديث��� ًا ،مثل :قطر
املحي���ط لبطر����س الب�ستاين ،وفاكه���ة الب�ستان لعب���داهلل الب�ست���اين ،ورائد الطالب
جل�ب�ران م�سعود ،والقامو����س املدر�سي ت�أليف اجلياليل بن احل���اج يحيى ،وبلح�سن
الب�شري ،وعلي بن هادية.
((( مرجع �سابق.
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وتكلم يف الباب الثالث عن الت�أليف املعجمي املدر�سي ،والر�صيد اللغوي وبع�ض
الدرا�س���ات املقدم���ة يف هذا املج���ال ،وذكر املعجم واملجال التعليم���ي ثم ختم الباب
باحلديث عن معاجم الأطفال امل�صورة.
والكتاب غزير مبعلوماته ق��� َّدم درا�سات جيدة عن املعاجم الدرا�سية من حيث
املنهج املتبع يف كل واحد منها ،وذكر بع�ض امل�آخذ التي وقع فيها م�ؤلفو تلك املعاجم.
وق���د كرر احلديث ع���ن الر�صيد اللغ���وي وعقد له ف�ص ًال من ف�ص���ول الدرا�سة
وعده من العقبات التي تواجه وا�ضعي املعاجم املدر�سية املوجهة للطفل العربي.
�أورد �آخ���ر الكت���اب ملحق��� ًا خا�ص���ا باملعاجم الت���ي در�سها ،عن َون له���ذا امللحق
بــ( قائم���ة املعاجم املدر�سي���ة موا�صفاتها وترتيبها ،بواعثه���ا و�أهدافها كما جاء يف
مقدماتها).
واملالحظ �أن امل�ؤلف مل يذكر يف نهاية كتابه خامتة وال نتائج وال تو�صيات ،ولكنه
ذك���ر يف املقدم���ة هدفه من الكتاب فقال" :تهدف هذه الدرا�س���ة� ....إىل ا�ستق�صاء
كل الت�آليف املعجماتية املدر�سية التي عرفها العامل العربي ،والتعرف على مناهجها
و�أهدافها ،والغايات التعليمية التي كانت ترغب يف حتقيقها" ،ولعله اكتفى باملقدمة
عن اخلامتة.
ويظه���ر م���ن خ�ل�ال االطالع على تل���ك املعاجم �أنه���ا ظهرت يف لبن���ان وم�صر
واملغرب العربي يف �أوقات متقاربة ،ومتزامنة �أحيان ًا ،ويت�ضح �أي�ض ًا �أن بع�ضها ي�أخذ
م���ن بع�ض ،ويف هذا دلي���ل على �أن هذه اجلهود مل تكن متكاملة وال متنا�سقة ،بل هي
اجته���ادات �أ�شخا�ص �أو دور ن�شر ،فلي���ت �شعري هل ميكن �أن تتحد الدول العربية يف
�سبيل العناية ب�أطفالها يف جمال اللغة العربية عامة واملعاجم خا�صة؟ ،ثم �أين جهود
الدول الأخرى يف جمال الت�أليف املعجمي؟!.
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ال �ش���ك �أنَّ هن���اك جهود ًا مل ُي َّطلع عليها ،ورمب���ا كانت ال ترقى �إىل �أن ي�شاد بها
�أو تق���ام حوله���ا درا�سات علمي���ة ،ومع ذلك فالأم���ل باق �أن تت�ضاف���ر اجلهود خدمة
للإ�سالم و�أبنائه ،ورعاي ًة للغة كتاب اهلل تعاىل و�سنة نبينا حممد ﷺ.
وق���د كفاين هذا الكتاب احلديث عن تلك املعاج���م ،ولوال �أن �أقول قو ًال مكرور ًا
لألفي���ت احلديث عنها هنا مذكور ًا ،من �أجل ذلك ق�صرت احلديث على جتربتني مل
يت�ضمنهما الكتاب املذكور؛ لأنهما جاءتا بعد ت�أليفه.
وق���د �آن الأوان للحديث عن تينك التجربتني مع مراعاة الرتتيب الزمني لهما،
وذلك بتقدمي الأ�سبق منهما:
 -1معجم الغني (احلا�سوبي).
 -2املعجم العربي للطالب.
وهذا تعريف بكل واحد منهما:

التجربة الأوىل :معجم الغني (معجم حا�سوبي):
م�ؤل���ف ه���ذا املعجم احلا�سوبي ه���و عبدالغني �أبو العزم م�ؤل���ف كتاب (املعجم
املدر�سي :مناهجه و�أ�س�سه وتوجهاته) املار ذكره �آنف ًا.
هديف من عر�ض هذه التجربة لفت الأنظار �إىل اجتاه جديد يف الت�أليف املعجمي
�أال وهو املعاجم احلا�سوبية ،وهو مظهر اقت�ضته طبيعة الع�صر؛ ذلك �أن الو�سائل قد
تط���ورت ،و�أ�صبح الط�ل�اب يف الع�صر احلديث يتعاملون م���ع �أجهزة احلا�سوب على
نطاق وا�سع ،وهم �أكرث تعام ًال مع الأجهزة احلديثة من �أطفال اجليل ال�سابق لهم.
ويظهر �أنَّ الطفل يف �سني عمره الأوىل يحتاج �إىل َمن ي�ساعده يف ا�ستعمال هذا
املعجم؛ لأنه يتطلب منه بع�ض املهارات يف جمال احلا�سب الآيل ،ولكنَّ تلك احلاجة
�ستزول عندما ميار�س الطفل التعامل مع احلا�سب الآيل.
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ودخل هذا اجلهاز �إىل العملية التعليمية ب�شكل كبري ومتعدد ،ول�ست هنا ب�صدد
ذك���ر اال�ستعماالت التعليمية للحا�سوب ،و�إمنا قادين �إليه دخوله يف الت�أليف املعجمي
بق���وة ،وه���ذا ما دعا املهتم�ي�ن باللغ���ة �إىل �أن يطرقوا هذا امل�س���ار اجلديد ،ويقدموا
�إنتاجه �إىل املتعلمني.
وت�أت���ي جترب���ة عب���د الغني يف ه���ذا املجال لتبني م���ع التجارب الأخ���رى �أهمية
اخلو����ض يف جمال اللغة احلا�سوبي ،ف�أعد معجم���ه احلا�سوبي ووجهه �إىل الطالب،
�ص يف البيان التعريفي للمعجم �أنه يخدم ب�صورة مبا�شرة طالب التعليم الأ�سا�سي
َف َن َّ
والثانوي خا�صة ،وم�ستخدمي املعاجم العربية احلديثة عامة.
ومما ذكره من خ�صائ�ص هذا املعجم ما ي�أتي(((:

.1
.2
.3
.
.
.

�1أنه مرتب ترتيب ًا �ألفبائي ًا.
�2أنه يعزز ال�شروح بتعريفات �سهلة ،و�شواهد من القر�آن الكرمي والأحاديث
النبوية ،والن�صو�ص الأدبية.
�3أنه ي�ضم ر�سوم ًا �إي�ضاحية.
 4ث���راء مادته اللغوية :فع���دد مداخله ثالثون �ألف مدخ���ل ،وعدد م�شتقاته
خم�سة وت�سعون ومائة �ألف م�شتق ،وعدد كلماته مليونا كلمة.
� 5أنه يت�ضمن لغة الأدب وال�صحافة.
� 6أنه يت�سع للكلمات املولدة واملعربة والدخيلة التي �أقرتها املعاجم العربية.

 7 .أ�ن���ه يغني الر�صي���د اللغوي للطالب ،كم���ا ينمي الـ َم َل َك���ة التعبريية لديهم
بب�ساطة و�سهولة.

((( عبدالغني �أبو العزم ،معجم الغني (احلا�سوبي)� ،شركة �صخر ميديا للربامج ،القاهرة،
الإ�صدار الأول2000 ،م.
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التجربة الثانية :املعجم العربي للطالب:

انبثق���ت فكرة �إع���داد معاجم لغوي���ة مدر�سية م���ن جامعة ال���دول العربية قبل
خم�سة عقود من الزمن ،وعهد �إىل كل دولة �أن تنفذ م�شروعها اخلا�ص بطالبها(((.
ويف �ض���وء ذلك اقرتحت اللجن���ة الوطنية للتعليم يف مدين���ة امللك عبدالعزيز
للعل���وم والتقني���ة �إن�ش���اء معاجم موجه���ة لطالب التعلي���م العام يف اململك���ة العربية
ال�سعودية ،فتكونت جلنتان من املخت�ص�ي�ن مل�شروع املعاجم املنا�سبة عمري ًا ومعرفي ًا
ملراح���ل التعلي���م الع���ام �إحداهم���ا �أع���دت ثالث���ة معاج���م موجهة لط�ل�اب املرحلة
االبتدائي���ة ،والأخرى �أعدت معجم ًا موج ًها �إىل طالب املرحل���ة املتو�سطة والثانوية.
ومت ذلك بالتعاون مع مكتبة (لبنان نا�شرون)(((.
وفيما ي�أتي تعريف موجز بتلك املعاجم:

 -1املعجم امل�صور لل�صفوف االبتدائية الثالثة الأوىل.
 -2معجم املرحلة االبتدائية (ال�صفوف الثالثة الأوىل)(((.
 -3املعجم ال�شامل للمرحلة االبتدائية(((.
(((

(((
(((

(((

ينظ���ر :جامعة ال���دول العربية ،املنظمة العربية للرتبية والثقاف���ة والعلوم ،الر�صيد اللغوي
العربي لتالميذ ال�صفوف ال�ست���ة الأوىل من مرحلة التعليم الأ�سا�سي ،تون�س1989 ،م� ،ص
.9 -5
ينظر :مقدمة املعجم العربي للطالب (املعجم امل�صور لل�صفوف االبتدائية الثالثة الأوىل)
مرجع �سابق� ،ص .5
العوي�شق ،عبداهلل بن حمد ،و�آخرون ،املعجم العربي للطالب (معجم لل�صفوف االبتدائية
الثالثة الأوىل) بالتعاون مع مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ،مكتبة لبنان نا�شرون،
بريوت ،ط1435 ،1هـ= 2014م (�سي�صدر قريب ًا �إن �شاء اهلل تعاىل).
العوي�شق ،عبداهلل بن حمد ،و�آخرون ،املعجم العربي للطالب (�شامل للمرحلة االبتدائية)
بالتع���اون مع مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقني���ة ،مكتبة لبنان نا�شرون ،بريوت ،ط،1
1435هـ= 2014م (�سي�صدر قريب ًا �إن �شاء اهلل تعاىل).
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ه���ذه املعاجم الثالثة موجهة �إىل طالب املرحلة االبتدائية قام ب�إعدادها فريق
بحثي ير�أ�سه باحث رئي�س ومعه باحثون م�شاركون(((.
وتع���اون مع ه���ذا الفري���ق البحثي باحث���ون م�ساع���دون((( وفني���ون ومراجعون
وم�ست�شارون وحم ِّكمون يربو عددهم على ( )500رجل وامر�أة.
و�س�أنقل عن مقدمات معاجم املرحلة االبتدائية �شيئ ًا يبني خطتها ومنهجها:
مما جاء يف مقدمة املعاجم الثالثة:
احلديث عن خطة امل�شرع و�أهميته املتمثلة يف �أمور من �أهمها:

1 .1عدم وجود معجم لغوي عربي مبني على مدونة.
2 .2انف�ص���ام ال�صلة بني لغة التالمي���ذ املنطوقة ولغة املقررات الدرا�سية ،وما
يرتت���ب على ه���ذا االنف�صام م���ن �صعوبات يف فهم املحت���وى العلمي لهذه
املقررات.
3 .3عدم وجود معجم مو�ضوعي موجه للتلميذ يف املرحلة االبتدائية.
بيان الفئة امل�ستهدفة:

طالب املرحلة االبتدائي���ة وطالباتها ،واملعلمون واملعلمات ،و�أولياء الأمور ،وكل
َمن له���م عالقة بالعملية التعليمي���ة كالإعالميني والباحث�ي�ن واجلهات ذات العالقة
بالتعليم كاجلامعات ووزارة الرتبية والتعليم.

((( الباحث الرئي�س هو د .عبداهلل بن حمد العوي�شق ،والباحثون امل�شاركون هم:

�أ.د� .إبراهي���م ب���ن عبدالعزيز �أب���و حيمدَ ،و �أ.د .عبدالعزيز بن �إبراهيم الع�صيل���يَ ،و �أ.د .عبدالعزيز بن
حميد احلميدَ ،و �أ.د .نوال بنت �إبراهيم احللوةَ ،و د� .صالح بن حمد ال�سحيباين.

((( كنت �أمين ًا للجنة �إعداد هذا املعجم ،وباحث ًا م�ساعد ًا �أي�ض ًا ،و�أفدت من تلك التجربة ،وهلل
تعاىل احلمد واملنة.
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و�صف املدونة:
�أوال  :م�صادر الر�صيد اللغوي:
اعتمدت امل�صادر التالية حل�صر الر�صيد اللغوي:

.1
.2
.
.4
.5
.6
.7
.8
.9

1مقررات املرحلة االبتدائية للبنني والبنات.
2كتابات التالميذ يف املرحلة االبتدائية.
 3كالم التالميذ يف املرحلة االبتدائية.
4املواد امل�ستكتبة من التالميذ.
5كتب �أدب الطفل.
6املجالت وال�صحف املوجهة للطفل.
7الربامج احلا�سوبية املوجهة للطفل( )CDو ( (VHCو ( .)DVD
 -88الأ�شرطة املرئية (الفيديو).
 -99الأ�شرطة امل�سموعة.

ثانيا :جمع املادة:
جمعت املادة من امل�صادر ال�سابقة على النحو التايل:

1 .1ح�ص���رت املادة اللغوية للمقررات ،ورمزت برم���وز خا�صة لكل مقرر ولكل
من البنني والبنات وامل�شرتكة بينهما.
2 .2ح���ددت العين���ات بطريقة �إح�صائي���ة ،وبلغ عددها �أكرث م���ن ()15.000
طالب وطالبة ،وجمعت املادة لكل من امل�صادر التالية:
�أ .كرا�سات التعبري.
ب .املادة امل�ستكتبة.
ت .ت�سجيالت كالم الطالب والطالبات.
3 .3رم���زت ه���ذه امل�صادر لتمث���ل اجلن�سني ،وجمي���ع مناطق اململك���ة الإدارية
( )13منطقة ،و�إدارات التعليم فيها ،ومدن كل منطقة ،واملدار�س ،وجميع
�صفوف املرحلة االبتدائية ،والطالب الذين وقع عليهم االختيار.
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 4 .جمع���ت امل���ادة ،ورم���زت ،وفرغت لكل من كت���ب �أدب الطف���ل واملجالت،
والأقرا�ص والأ�شرطة املرئية وامل�سموعة.
5 .5بلغ���ت امل���ادة املجموعة من امل�ص���ادر كلها �أك�ث�ر م���ن (� )21.000إحدى
وع�شري���ن أ�ل���ف �صفحة ،و�أك�ث�ر مـ ـ ـ ـ���ن (  )5.300.000خم�سة ماليني
وثالثمائة �ألف كلمة.
وحتدث���ت املقدم���ة ع���ن عملي���ة الإدخ���ال والتحليل الت���ي تولته���ا �شركة حرف
للربجميات.
و�إليك تف�صيل القول يف كل معجم من املعاجم الثالثة للمرحلة االبتدائية:
 -1املعجم امل�صور لل�صفوف االبتدائية الثالثة الأوىل:

يتكون من املقدمة املار ذكرها وذلك يف (� )12صفحة ثم بيان لكيفية ا�ستعمال
املعج���م مع أ�من���وذج تطبيقي لذلك يف ال�صفحت�ي�ن ( .)15 ،14ويف ال�صفحة ()16
خريطة دول اخللي���ج العربي ،ويف ال�صفحة ( )17خريطة اململكة العربية ال�سعودية
ث���م ب���د�أ املعجم من ال�صفح���ة ( )18وانته���ى يف ال�صفح���ة ( )165ويف ال�صفحتني
( )167 ،166فهر�س املحتويات .وبذلك يكون هذا املعجم يف (� )149صفحة فعلية،
و�ض���م (ً )85
حق�ل�ا �أ�سا�سي ًا وفرعي ًا ،وجاء معظم تلك احلق���ول يف �صفحتني ،وقليل
منه���ا يف �صفحة واحدة ،ومن احلقول التي ظهرت فيها حقول فرعية :البيت وج�سم
الإن�سان واحليوانات والريف والطبيعة والغذاء واملدر�سة واملدينة.
 -2معجم ال�صفوف الثالثة الأولية من املرحلة االبتدائية:

ا�شتم���ل على مقدمة م�شابهة للمقدمة املذك���ورة يف املعجم امل�صور ،وفيها ذكر
لأبرز اخل�صائ�ص التي مت ّيز هذا املعجم:
•�أنه �أول معجم عربي مبني على مدونة حا�سوبية.
���د اللغوي للطفل من اجلن�س�ي�ن ،م�ستوعبة
•�أن ه���ذه املدون���ة �شاملة الر�صي َ
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عين���ات �ضخم���ة م���ن الكلمات املوج���ودة يف املق���ررات وكتاب���ات الطالب
وكالمهم والكتب والأوعية الإعالمية املوجهة �إليهم.
•مداخله ( )6154كلمة.
•يعزز لدى الطفل القيم الإ�سالمية والأخالق احلميدة.
•ينمي معارف الطفل ويرثي ثقافته.
•مرتب �ألفبائي ًا ح�سب �صورة الكلمة (ال�ساق)؛ لأن ذلك �أن�سب لهذه املرحلة
من ترتيبه بح�سب جذور الكلمات.
•يحدد يف املداخل اخل�صائ�ص ال�صوتية وال�صرفية والنحوية والداللية.
•مكون���ات املدخل :الكلم���ة ،جذرها ،مفردها �أو جمعه���ا �إن كانت ا�سم ًا� ،أو
ما�ضيه���ا وم�ضارعه���ا و�أمره���ا ثم م�صدره���ا �إن كانت فع ًال ،ث���م معانيها
و�أمثلتها و�شواهدها ،ثم �صورة تو�ضيحية (عند احلاجة �إليها).
•املداخل مع مكوناتها كلها م�ضبوطة بال�شكل.
•و�سائل ال�شرح :املرادف ،ال�ضد ،العبارة ال�شارحة ،الأمثلة ،ال�صورة.
•مراع���اة �أن يك���ون ال�ش���رح �أ�سهل من كلم���ة املدخل و�أن يك���ون ال�شرح من
ر�صيده اللغوي بناء على مدونة امل�شروع.
كيفية ا�ستعماله:

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

�1صفحات املعجم مق�سومة �إىل ثالثة �أعمدة.
2املدخل الفعلي مع م�ضارعه و�أمره وم�صدره مكتوبة باللون الأحمر.
3املدخل اال�سمي مكتوب باللون الأحمر� ،أما جمعه فمكتوب بالأزرق.
4الآي���ات القر�آنية الكرمية مكتوب���ة بالر�سم العثماين بالل���ون الأخ�ضر ،مع
ا�سم ال�سورة ورقم الآية.
5يختار الطفل الكلمة التي يريد �أن يبحث عنها.
6يبحث عنها �ألفبائي ًا بح�سب احلرف الأول ثم الثاين ثم الثالث...
7عندما يجد الكلمة يتعرف على جذرها وم�شتقاتها.
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8 .8حرف (ج) يرمز للجمع.
9 .9يتلو ذلك معنى الكلمة �أو معانيها م�سبوقة بالعالمة (.)-
 -1يتبع ذلك الأمثلة وال�شواهد م�سبوقة بعالمة (ر�أ�س �سهم متجه للي�سار).
 -2مط َّع ٌم بال�صور والر�سوم الإي�ضاحية.
 -3و�ض���ع يف الهام����ش اجلانبي اخلارج���ي م�سرد حل���روف الهجاء
ير�شد �إىل مداخل كل حرف.
و َيت َِّ�سم هذا املعجم ب�أمور ،منها الآتي:

•ترقيم املعجم م�ستقل عن املقدمة ،ويقع املعجم وحده يف (� )591صفحة.
•يحفل بكثري م���ن الآيات القر�آنية ،و�إنك لواج���د يف بع�ض ال�صفحات �ست
�آي���ات يف �صفحة واحدة كم���ا يف �ص � ،7ص  ،341وهناك بع�ض ال�صفحات
تخلو من اال�ست�شهاد بالآيات الكرمية كما يف �ص  .351ومعظم ال�صفحات
يرتاوح اال�ست�شهاد فيها بني �آية وخم�س �آيات يف ال�صفحة الواحدة.
•�أم���ا اال�ست�شهاد باحلديث ال�شريف وال�شعر فقلي���ل ،ومن �أمثلة اال�ست�شهاد
باحلدي���ث ما جاء يف �ص � ،111ص  .202وم���ن اال�ست�شهاد بال�شعر ما ورد
يف �ص .451
•ميتاز بكرثة ال�صور الإي�ضاحية ،ومن �أدلة ذلك �أنك قد جتد �ست �صور يف
�صفح���ة واحدة كما يف �ص � ،164ص  .431وقلما تخلو �صفحة من ال�صور،
كم���ا يف �ص � ،514ص  ،531ومعظم ال�صفحات جتدها ترتاوح �صورها بني
�صورة واحدة �إىل خم�س �صور يف ال�صفحة الواحدة.

 -3املعجم ال�شامل للمرحلة االبتدائية:

•ال يختل���ف كث�ي�ر ًا يف خ�صائ�ص���ه ع���ن معجم ال�صف���وف الثالث���ة الأولية،
والف���رق الوا�ض���ح يف عدد �صفحات���ه ومداخل���ه ،فعدد �صفحات���ه ()945
�صفحة ،وترقيم املعجم م�ستقل عن املقدمة .ومداخله ( )9.146كلمة.
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•مكون���ات املدخل :الكلم���ة ،جذرها ،مفردها �أو جمعه���ا �إن كانت ا�سم ًا� ،أو
ما�ضيها وم�ضارعها و�أمرها ثم م�صدرها وا�سما الفاعل واملفعول �إن كانت
فع ًال ،ثم معانيها و�أمثلتها و�شواهدها ،ثم �صورة تو�ضيحية (عند احلاجة
�إليه���ا) .وبذلك تزيد ع���ن مكونات ال�صفوف الثالث���ة الأولية بذكر ا�سمي
الفاعل واملفعول.
•وكيفية ا�ستعمال هذا املعجم مثل املعجم ال�سابق �أي�ض ًا ،وهناك فرق ي�سري
يف كيفية اال�ستعمال يتمثل يف الفقرتني الأوليني فقط ،وهما:
�1 .1صفحات املعجم مق�سومة �إىل عمودين.
2 .2املدخ���ل الفعلي مع جذره وم�ضارعه و�أمره مكتوبة باللون الأحمر� ،أما
م�صدره وا�سم الفاعل وا�سم املفعول فمكتوبة باللون الأزرق.
•من خ�صائ�ص هذا املعجم �أنه يكرث فيه اال�ست�شهاد �سواء بالآيات الكرمية
�أو الأحاديث ال�شريفة �أو ال�شعر.
•يحف���ل بكثري من الآيات القر�آنية ،وقد كتبت باللون الأخ�ضر ،و�إنك لواجد
يف بع�ض ال�صفحات ت�سع �آيات كما يف �ص  ،128وهناك بع�ض ال�صفحات
جت���د فيها �ست �آيات كما يف �ص  ،27و����ص  ،940وهناك بع�ض ال�صفحات
تخلو م���ن اال�ست�شهاد بالآيات الكرمية كما يف ال�صفحات (.)23 ،20 ،19
ومعظ���م ال�صفح���ات ي�ت�راوح اال�ست�شه���اد فيها ب�ي�ن �آية وخم����س �آيات يف
ال�صفحة الواحدة.
•�أم���ا اال�ست�شهاد باحلديث ال�شري���ف ف�إنه يظهر يف هذا املعجم �أو�ضح مما
هو يف معجم ال�صفوف الثالثة الأولية ،ومن �أمثلة اال�ست�شهاد باحلديث ما
جاء يف ال�صفحات ( )22 ،20 ،9 ،5 ،4 ،1وغريها كثري.
•ويتجلى اال�ست�شه���اد بال�شعر �أكرث منه يف معجم ال�صفوف الثالثة الأولية،
ويلحظ بع�ض ال�سمات يف اال�ست�شهاد بال�شعر ،من ذلك:
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�1 .1أن اال�ست�شه���اد �شام���ل للع�صور الأدبية املختلفة فم���ن اجلاهلي :عمرو بن
كلث���وم (ت نح���و 40ق .هـ) ����ص ،121وعنرتة العب�س���ي (ت نحو 22ق .هـ)
����ص ،51ومن املخ�ضرمني كعب بن زهري (ت  26هـ) �ص ،62ومن الع�صر
الأم���وي ،الفرزدق(ت  110هـ) �ص ،125وم���ن الع�صر العبا�سي :ب�شار بن
ب���رد (ت  167هـ) �ص ،40و�أبو العتاهي���ة (ت  211هـ) �ص ،818و�أبو متام
(ت  231ه���ـ) �ص ،41والبح�ت�ري (ت  284هـ) �ص ،139 ،28واملتنبي (ت
 354ه���ـ) ����ص ،535ومن الع�ص���ر احلديث عمر �أبو ري�ش���ة (ت  1410هـ)
�ص.129
ق���د يرد البيت من�سوب ًا ،وهو الغال���ب كما يف الأمثلة ال�سابقة ،وقد يرد غري
من�س���وب ،وهو قليل كما يف ����ص ،121وال يعني عدم الن�سب���ة اجلهل بقائل
البي���ت ،و�آية ذل���ك �أنك جت���د بيت ًا ،مع���روف الن�سب���ة ،و ُي َ�ص��� َّدر بـ ـ ـ (قال
ال�شاعر( ومثال ذلك :بيت العبا�س بن الأحنف(((() (ت نحو 194هـ).
َم� � � � � ��ن ذا ي � � � �ع � �ي ��رك ع� � �ي� � �ن � ��ه ت� � �ب� � �ك � ��ي ب� �ه ��ا

�أر�أي � � � � � � � � � � � ��ت ع � � �ي � � �ن � � �اً ل� � � �ل � � ��دم � � ��وع ت� � �ع � ��ار

2 .2قد يرد بيتان يف �صفحة واحدة ،كما يف ال�صفحات (.)818 ،660 ،129
3 .3ق���د يتكرر اال�ست�شهاد بالبي���ت؛ يف �أكرث من مو�ضع ،وم���ن �أمثلة ذلك قول
ال�شاعر(((:
�أال ل � � �ي � � ��ت ال � � �� � � �ش � � �ب � � ��اب ي � � � �ع� � � ��ود ي � � ��وم � � �اً

ف � � � � � � � أ�خ � � �ب � � ��ره مب� � � � � ��ا ف � � � �ع� � � ��ل امل� � ��� � �ش� � �ي � ��ب
((( العبا����س ب���ن الأحن���ف :ديوان���ه� ،شرح وحتقي���ق :عاتكة اخلزرج���ي ،دار الكت���ب امل�صرية،
القاهرة1373 ،هـ= 1954م� ،ص .116
((( �أبو العتاهية :ديوانه ،دار بريوت1406 ،هـ= 1986م� ،ص .46
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ه���ذا البي���ت تكرر ثالث مرات :م���رة لال�ست�شهاد به على كلم���ة (ال�شباب) �ص
 ،533وم���رة يف اال�ست�شه���اد به على كلمة (ليت) �ص  ،770ومرة ثالثة لال�ست�شهاد به
عل���ى كلمة (امل�شيب) �ص  ،818وهذا راجع �إىل �سريورة ه���ذا البيت وا�شتهاره ،و�أنه
من �أبيات احلكمة.
•ال�ص���ور الإي�ضاحية موجودة يف هذا املعج���م �أي�ض ًا ،وهناك �صفحات تخلو
من ال�صور كما يف .24 ،23 ،20 ،18
•وردت كلم���ات جدي���دة اال�ستعم���ال ،كم���ا يف كلم���ة (�شاح���ن)� ،ص ،529
املق�صود� :شاحن اجلوال ،و�شا�شة �ص  ،530املراد� :شا�شة التلفاز.
 -4معجم املرحلة املتو�سطة والثانوية:

ج���اء يف الو�صف امل���د َّون على غالف املعج���م((( �أنه يت�ضمن مداخ���ل م�أخوذة من
مدونة �شاملة اعتمدت على القر�آن الكرمي ،واحلديث ال�شريف ،وال�شعر والنرث العربيني،
وعلى الكتب املدر�سية ،واملجالت وال�صحف التي تعنى بال�شباب وحاجاتهم الثقافية.
وقد توافر على ت�أليفه فريق متكامل من الباحثني واملراجعني وامل�ست�شارين واملحكمني.
وبلغ عدد �صفحاته (� )705صفحة ،وعدد مداخله ما يربو على ( )20.000كلمة.
وق���د �أ�سهمت وزارة الرتبي���ة والتعليم يف اململكة العربي���ة ال�سعودية يف �إجنازه،
ودعمتها مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية يف و�ضعه.
ولهذا املعجم باحث رئي�س ومعه خم�سة من الباحثني امل�شاركني(((.
((( عل���ي بن �صالح اخلبتي ،و�آخرون ،املعجم العربي للط�ل�اب (للمرحلة املتو�سطة والثانوية)
بالتع���اون مع مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقني���ة ،مكتبة لبنان نا�شرون ،بريوت ،ط،1
1435هـ= 2014م� ،صفحة الغالف.
((( الباحث الرئي�س هو الدكتور/علي بن �صالح اخلبتي ،والباحثون امل�شاركون هم� :أ.د.حممود
�إ�سماعي���ل �صال���ح ،و�أ.د�.إبراهي���م بن �سليم���ان ال�شم�س���ان ،ود.عبداهلل بن عل���ي ال�شالل،
ود.عبدالرحمن بن هادي ال�شمراين ،ود�.أحمد الرباء الأمريي.
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وق���د ب���د�أ هذا امل�ش���روع املعجم���ي ال�ضخم يف اململك���ة العربي���ة ال�سعودية عام
1424ه���ـ  ،و�سيعل���ن ع���ن �صدور الطبع���ة الأوىل من���ه يف املبحث الث���اين من العام
اجلامعي 1435هـ1436 -هـ (((� ،إن �شاء اهلل تعاىل.
فلل���ه احلمد واملنة �أن �أعان �أع�ض���اء الفريق وم�ساعديهم على �إجناز مثل ذلك
العم���ل ال���ذي �سيكون ب����إذن اهلل تعاىل م���ن امل�شروعات الت���ي تخدم اللغ���ة العربية،
ويتعدى نفعها �إىل جيل اليوم و�أبناء الغد.
وبع���د هذا العر�ض للمعجم العربي للطالب املتمثل يف �أربعة معاجم منها ثالثة
للمرحلة االبتدائية ،ومعجم للمرحلتني املتو�سطة والثانوية �أذكر بع�ض املقرتحات:
�1 .1أن تتبن���ى اجله���ات امل�س�ؤول���ة يف كل دول���ة عربي���ة ت�أمني املعج���م وتوفريه
لطالبه���ا؛ للإف���ادة منه يف تعزيز اللغ���ة الف�صيح���ة ،والتخفيف من وط�أة
اللهجات املحلية.
�2 .2أن تت���اح تلك املعاج���م يف تطبيقات حا�سوبية متع���ددة ال�صيغ مبا ينا�سب
الأنواع املختلفة من الأجهزة احلا�سوبية والأجهزة الذكية.
3 .3الإع�ل�ان عن انطالق تل���ك املعاجم ب�شكل قويٍّ يف و�سائ���ل الإعالم املختلفة
كالتلفاز والإذاعة وال�صحف واملجالت وو�سائل التوا�صل االجتماعي واملواقع
ال�شبكية املختلفة؛ لت�صل �إىل معظم الأطفال ،وليكونوا على علم بها.
4 .4عق���د دورات تدريبية مكثفة للمعلمني واملعلم���ات يف مراحل التعليم العام؛
لتدريبهم على �آليات ا�ستعمال املعجم (يف �صورة كتاب �أو �صيغ وتطبيقات
حا�سوبية).
((( ذلكم ما �أخربين به الدكتور/عبداهلل العوي�شق رئي�س الفريق البحثي ملعاجم املرحلة
االبتدائية.
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5 .5و�ضع م�سابقات للطالب تعتمد على الرجوع �إىل املعجم وتخ�صي�ص جوائز
قيمة للفائزين.
6 .6ربط جميع املقررات الدرا�سية باملعجم ،وذلك ب�أن يطلب �أ�ستاذ كل مقرر
من الط�ل�اب الرجوع �إىل املعج���م ملعرفة الكلمات الغام�ض���ة ،وال يقت�صر
ذل���ك على مقرر الق���راءة �أو مقررات اللغة العربية ب���ل يكون يف املقررات
كلها الدينية واالجتماعية والعلمية وغريها ،وبذلك ي�شعر الطالب ب�أهمية
املعجم يف العملية التعليمية.
7 .7العناي���ة امل�ستم���رة ب�إ�ص���دار طبعات جدي���دة من املعج���م العربي للطالب
ت�أخ���ذ يف عني االعتبار ما يردها من تغذي���ة راجعة من املعلمني والطالب
والباحث�ي�ن ،فتعزز جوانب القوة وتتالفى مواطن ال�ضعف �أو الق�صور –�إن
وجدت -وت�ستجيب ملتطلبات الع�صر ،ي�ؤيد هذه التو�صية طول فرتة ت�أليف
املعجم التي ا�ستمرت ع�شر �سنوات تغريت فيها املناهج الدرا�سية التي بني
عليها املعجم العربي للطالب.
8 .8القي���ام بدرا�س���ات �إح�صائي���ة يف املعجم العرب���ي للط�ل�اب؛ ملعرفة ن�سب
ال�شيوع يف بع�ض الكلمات الواردة يف املعجم ،وقلة كلمات �أخرى.
9 .9تن���اول املعجم العرب���ي للط�ل�اب بدرا�س���ات يف املنهج واملحت���وى العلمي،
والبحث يف مدى مالءمته للطفل العربي.
�1010إعداد درا�سات توازن بني املعجم العربي للطالب واملعاجم الأخرى امل�ؤلفة
للطفل العربي ،و�إبراز خ�صائ�ص هذا املعجم.
1111القي���ام بدرا�سات خمتلفة حول املعجم العربي للطالب( :معجمية وداللية
ونحوية و�صرفية وبالغية و�أدبية) ،ونحوها من البحوث.
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وقبل مغادرة احلديث عن هذه التجارب ال بد من الإ�شارة �إىل �أن الطفل العربي
ما زال يف حاجة �إىل معاجم تلبي حاجاته اللغوية وتعزز قدراته الفكرية ،وهذه املهمة
ال ب���د �أن ت ؤ�خ���ذ بعني االعتبار و�أن ين�ب�ري الباحثون واللغوي���ون وكل املهتمني ب�ش�ؤون
الطفل للقيام بهذه املهمة؛ خدمة للغة القر�آن الكرمي وال�سنة ال�شريفة ،ورعاية لطفل
احلا�ضر ورجل امل�ستقبل.
ولع���ل املعجم العربي للط�ل�اب يفي بقدر كبري من موا�صف���ات املعجم املن�شود،
ويك���ون تطويره م�ساير ًا لنم���و الطفل ،فيكربان مع��� ًا ،وتن�ش�أ بينهم���ا �صداقة وطيدة
تزداد قوة مبرور الزمن.
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المبحث الثالث

�أثر معاجم الأطفال يف تنمية لغة الطفل
ال ي�شك �أحد يف �أن معاجم الأطفال ال بد �أن ت�ؤثر يف تنمية لغتهمَ ،ب ْيد �أنَّ قيا�س
ذلك قيا�س ًا كمي ًا من ال�صعوبة مبكان((( ،ولكنك واجد ما ت�ست�أن�س به يف هذا الأمر.
واحلديث عن ذلك يف جانبني:
اجلانب الأول :الأثر الإيجابي للمعجم يف تنمية لغة الطفل:

وميكن �أن ي�شار �إىل �أهم اجلوانب التي �سترثيها معاجم الأطفال ،ومن ذلك:
 1 .1أ�ث���ر معاج���م الأطفال يف املف���ردات :من خ�ل�ال قراءة الطف���ل يف املعجم
�ستتك���ون لديه طائفة من املف���ردات تقل �أو تكرث تبع ًا لأم���ور كثرية ،منها:
ك�ث�رة القراءة يف املعج���م �أو قلتها ،ومدى اال�ستع���داد اللغوي لدى الطفل،
وقدرته على احلفظ واال�ستيعاب ،واهتماماته اللغوية.
2 .2تظه���ر �أهمي���ة معاجم الأطف���ال يف كونها مرجع ًا للطفل يع���ود �إليه عندما
ي�صعب عليه فهم معاين بع�ض الكلمات.
�3 .3أنَّ اكت�ش����اف الطف����ل ملفردات جديدة مل يك����ن يعرفها يولد عن����ده حب ًا للتطلع
�إىل معرف����ة املزيد من املف����ردات ،و�إذا متكن من معرفة مع����اين كلمات كانت
غام�ضة عنده ف�إن ذلك �سيحقق له الر�ضا مبا حققه ويجعله مغتبط ًا مبا حقق
من اكت�شاف معريف ،ولهذا �أثره يف تكرار هذه التجربة الناجحة عدة مرات.
((( حمم���د رفقي حمم���د� ،سيكلوجية اللغة والتنمية اللغوية لطف���ل الريا�ض ،مرجع �سابق� ،ص
.106 ،105
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4 .4ال يقت�ص���ر �أثر املعج���م يف لغة الطفل العربي على معرف���ة معاين الكلمات
الغام�ض���ة فقط ،و�إمنا يتج���اوز ذلك �إىل معرفة الرتاكي���ب اللغوية؛ ومرد
ذلك �أن املعجم �سي�شرح املفردات يف جمل مفيدة.
�5 .5أن املعج���م يقرن �ش���رح املفردات ب�شواه���د من القر�آن الك���رمي واحلديث
ال�شريف وال�شعر ،وهذه ال�شواهد تعزز القدرة اللغوية عند الطفل ،وبذلك
ي�ستطيع �أن ينتق���ل من مرحلة التلقي �إىل مرحلة االكتفاء الذاتي الن�سبي،
ومن َّثم �إىل مرحلة �أعلى وهي مرحلة الإنتاج والت�صدير اللغوي ،في�ستطيع
�أن ينت���ج جم ًال يبنيها على غرار اجلمل الت���ي تلقاها من خالل قراءته يف
املعجم ،ويخزنها يف ذاكرته.
6 .6تنمية اللغة بو�ساطة املعجم تزيد فر�ص التوا�صل بني الفرد واملجتمع(((.
ويف ه���ذا املق���ام ينبغ���ي الإ�ش���ارة �إىل �أنَّ وا�ضع���ي املناهج يف اململك���ة العربية
ال�سعودية يف الوق���ت احلا�ضر قد تنبهوا لأهمية رجوع الطالب �إىل املعجم ،فو�ضعوا
تدريبات يحتاج حلها �إىل وجود معجم لغوي ،وطلبوا يف بع�ض التمرينات من الطالب
الرجوع �إىل املعجم ،وهذا �أمر يحمد لهم؛ لأن له �أثر ًا يف دفع الطالب �إىل �أن يتعرف
عل���ى املعجم وي�س�أل عن���ه ثم يرجع �إليه حلل تلك التمرين���ات ،ويف حقب �سابقة كان
ذلك يف املناهج قلي ًال �إن مل يكن غائب ًا.
ي���زاد على ما ُذ ِك َر من اهتمام املناه���ج الدرا�سية بالإحالة �إىل املعجم ما يوجد
بع���د ن�صو����ص املطالع���ة والأنا�شيد واملحفوظات م���ن كلمات م�شروح���ة متثل معجم ًا
�صغ�ي�ر ًا لفهم ما غم�ض م���ن املعاين ،وهم بذلك ي�ضعون املعج���م بني �أيدي الطالب
دون �أن ي�شعروا به ،وذلك �أمر جيد ،لكنه ال يغني عن وجود املعجم والرجوع �إليه.

((( املرجع ال�سابق نف�سه� ،ص .103
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و�صفوة القول �أن املعجم �سينمي امللكات اللغوية للطفل من خالل طريقني:

�أحدهما :طريق مبا�شر :وهو البحث عن معنى كلمة ال يعرف معناها والو�صول
�إىل املعنى املطلوب.
الث��اين :طري���ق غري مبا�شر :وهو م���ا يح�صله من االطالع عل���ى معاين كلمات
�سابق���ة �أو الحقة للكلمة التي يبحث عن معناها ابتدا ًء ،بل َه ما يجده من فوائد تتعلق
بق���راءة �آية كرمي���ة� ،أو حديث �شريف� ،أو بيت م���ن ال�شعر� ،أو حكمة ناف���ذة� ،أو َم َثل
�سائر.
كل ذل���ك �سيتحق���ق للطف���ل من حيث ي�شع���ر �أو ال ي�شعر ،يق���وده �إىل ذلك حب
االكت�شاف والتطلع �إىل معرفة املجهول ،ورمبا كانت الفوائد اللغوية التي يجنيها من
خ�ل�ال الطريق غري املبا�ش���ر �أكرث فائدة للطفل من تلك الت���ي يح�صلها من الطريق
املبا�شر ،فقد يعلق بذهنه �شيء مما مل يق�صده ،وين�سى �شيئ ًا مما ق�صده.
َوم َث���ل الطفل يف ذلك َك َب ّحا ٍر يبحث عن �سمك لي�صطاده فظفر بل�ؤل�ؤة من حيث
مل يحت�سب.
هذا وق���د �أعددت ا�ستبانة وزعته���ا على ( )19معلم ًا ،تتلخ����ص معلوماتهم يف
الآتي:
.1
.2
.3
.4

ُ 1ي َد ِّر�سون يف مدر�سة من مدار�س املرحلة االبتدائية.
2تقع مدر�ستهم �ضمن مدار�س منطقة الريا�ض التعليمية.
3م�ؤهلهم العلمي� :شهادة املرحلة اجلامعية.
�4سن���وات اخل�ب�رة،)2( 20 -16 ،)5( 15 -11 ،)3( 10 -6 ،)2( 5-1 :
 ،)1( 30 -26 ،)4( 25 -21مل يذكر اخلربة (.)2

وكان اله���دف م���ن اال�ستبانة التعرف على �أثر املعج���م يف تنمية لغة الطفل من
وجهة نظر املعلمني.
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وجاءت النتائج على النحو الآتي(((:
درجة املوافقة

العبـــــــــــارات

 -1ي�سهم املعجم يف تنمية لغة الطفل.
 -2ي�ستخدم الأطفال بع�ض �ألفاظ املعجم يف تعاملهم
مع بع�ضهم.
 -3ي�سهم املعجم يف �صقل مهارة القراءة عند الطفل.
 -4توجد فروق من الناحية اللغوية بني الأطفال
الذين يرجعون �إىل املعجم والذين ال يرجعون.
 -5للمعجم �أثر يف تطوير مهارات الكتابة عند الأطفال.
 -6ي�ساعد املعجم الأطفال يف فهم الكلمات ذات
الدالالت املعنوية.
ً
ً
 -7للمعجم �أثر يف جعل الطفل متحدثا جيدا مع الآخرين.
 -8للمعجم �أثر بارز يف ت�صحيح لغة الطفل والأخطاء
اللغوية التي يقع فيها.
ً
ً
ً
 -9يعد املعجم م�صدرا لغويا مهما للطفل.
 -10ا�ستخدام املعجم ي�سهم يف ا�ستعمال الطفل اللغة
العربية الف�صحى يف كالمه.
 -11للمعجم �أثر يف تخل�ص الطفل من بع�ض الكلمات
العامية وا�ستعمال الف�صيح عو�ض ًا عنها.
 -12ي�ستمتع الأطفال بالرجوع �إىل املعجم.

موافق موافق غري موافق
ب�شدة

8
2

9
8

2
9

5
9

11
10

3
0

4
8

11
9

4
2

9
8

8
11

2
0

6
7

10
10

3
2

8

9

2

0

9

10

((( دع���اء بنت نافذ الب�شيتي ،الق�صة و�أثرها على الطالقة اللغوية عند �أطفال ما قبل املرحلة
االبتدائية ،رابط املو�ضوعhttp://www.alukah.net/publications_competitions/0 :
/41624/#ixzz3GUkr7dAp

(�أفدت يف �صياغة �أ�سئلة هذه اال�ستبانة من اجلدول رقم ( )4من جداول الدرا�سة).
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العبـــــــــــارات

 -13يت�ساءل الأطفال عن معاين كلمات �أخرى غري
تلك التي يرجعون �إىل املعجم ملعرفة معانيها.
 -14بعد الرجوع �إىل املعجم يتمكن الطفل من الإجابة
عن معاين الكلمات التي بحث عنها فيه.
 -15يعرب الأطفال عن م�شاعرهم جتاه املعجم.
 -16يذكر الطفل معاين للكلمات غري املعاين املوجودة
يف املعجم.

موافق موافق غري موافق
ب�شدة

3

12

4

5

11

3

2
1

10
10

7
8

حتليل النتائج:
جاءت نتائج �إجابة �أفراد ال َع ِّي َن ِة عن �أ�سئلة اال�ستبانة على النحو الآتي:

.1

1ي�سهم املعجم يف تنمي���ة لغة الطفل )%42( .موافق ب�شدة ،و ( )%47موافق،
و( )%11غ�ي�ر موافق .وبهذا يت�ضح �أنَّ ( )%89ي�شرتكون يف املوافقة عموم ًا،
و�إن تفاوتت درجتها كما تبني من الن�سب املذكورة ،ويف ذلك دليل على اقتناع
معظم �أفراد العينة ب�أثر املعجم يف تنمية لغة الطفل.

.2

2ي�ستخ���دم الأطف���ال بع����ض �ألفاظ املعج���م يف تعاملهم م���ع بع�ضهم)%11( .
موافق ب�ش���دة ،و ( )%42موافق ،و( )%47غري موافق .وبهذا يتبني �أن �أفراد
العين���ة يكادون يقت�سمون ن�صفني بالنظر �إىل املوافقة عموم ًا وعدمها ،وعدم
املوافقة هنا ظاهر بجالء ،وهذا ي�شري �إىل �أن املعجم غائب �أو �شبه غائب عن
الأطفال؛ لأنهم مل يت�أثروا بالألفاظ الواردة فيه ،من وجهة نظر �أفراد العينة
الذين �أجابوا بعدم املوافقة.

.3

3ي�سه���م املعجم يف �صقل مهارة الق���راءة عند الطفل )%26( .موافق ب�شدة ،و
( )%58موافق ،و( )%16غري موافق .وهذا يدل على �أن معظم �أفراد العينة
يرون �أن املعجم ي�سهم يف �صقل مهارة القراءة لدى الطفل.
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.4

4توج���د فروق من الناحي���ة اللغوية ب�ي�ن الأطفال الذين يرجع���ون �إىل املعجم
والذي���ن ال يرجع���ون )%47( .مواف���ق ب�شدة ،و ( )%53مواف���ق ،و( )%0غري
موافق .والإجابة عن هذا ال�س�ؤال تو�ضح �إجماع املجيبني على وجود فروق بني
َمنْ يرجع �إىل املعجم َومنْ ال يرجع ،ومل يجب �أحد بعدم املوافقة.

.5

5للمعجم �أثر يف تطوير مه���ارات الكتابة عند الأطفال )%21( .موافق ب�شدة،
و ( )%58موافق ،و( )%21غري موافق .ارتفعت ن�سبة املجيبني بعدم املوافقة
�إذا م���ا قورنت ب�إجابة ال�س����ؤال الثالث ،وهذا �أمر طبعي؛ لأن ت�أثري املعجم يف
تنمية مهارة القراءة �أكرث منه يف تنمية مهارة الكتابة.

.6

6ي�ساع���د املعج���م الأطفال يف فهم الكلم���ات ذات ال���دالالت املعنوية)%42( .
مواف���ق ب�شدة ،و ( )%47مواف���ق ،و( )%11غري موافق� .إجاب���ة هذا ال�س�ؤال
متطابق���ة مع �إجاب���ة ال�س�ؤال الأول ،وهن���ا يتبني �أنَّ املعجم ل���ه �أثر يف معرفة
الأطفال للكلمات ذات الداللة املعنوية.

.7

7للمعجم �أثر يف جعل الطفل متحدث ًا جيد ًا مع الآخرين )%47( .موافق ب�شدة،
و ( )%42موافق ،و( )%11غري موافق� .إجابة هذا ال�س�ؤال �أي�ض ًا متوافقة -يف
العم���وم -مع �إجاب���ة ال�س�ؤالني الأول وال�ساد�س ،مع اخت�ل�اف درجة املوافقة،
ويف ه���ذا دليل على �أن للمعج���م �أثر ًا يف تنمية مهارة التح���دث والتوا�صل مع
الآخري���ن .وبجمع �إجاب���ات الأ�سئلة الثالثة املذكورة يتب�ي�ن �أهمية املعجم يف
�صقل مهارة القراءة والكتابة واملحادثة.

.8

8للمعج���م �أثر بارز يف ت�صحيح لغ���ة الطفل والأخطاء اللغوي���ة التي يقع فيها.
( )%42مواف���ق ب�ش���دة ،و ( )%58موافق ،و( )%0غري مواف���ق� .أجمع �أفراد
العين���ة على املوافق���ة ،و�إن اختلفت درجتها ،واملهم �أن عدم املوافقة مل تظهر
يف الإجابات.
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.9

9يع���د املعجم م�ص���در ًا لغوي ًا مهم ًا للطف���ل )%31( .موافق ب�ش���دة ،و ()%53
مواف���ق ،و( )%16غ�ي�ر مواف���ق� .إجابة ه���ذا ال�س����ؤال تبني �أن معظ���م �أفراد
العين���ة يرون �أن املعجم م�صدر ًا لغوي ًا مهم ًا للطفل ،لكنهم يختلفون يف درجة
املوافقة ،ويت�ض���ح �أن املوافقة كانت الن�سبة الأكرب بني الن�سب الثالث ،وعدم
املوافقة قليلة.

1010ا�ستخ���دام املعج���م ي�سهم يف ا�ستعم���ال الطف���ل اللغة العربي���ة الف�صحى يف
كالمه )%36( .موافق ب�شدة ،و ( )%53موافق ،و( )%11غري موافق� .إجابة
هذا ال�س�ؤال �أي�ض ًا تدل على �أن القليل من �أفراد العينة �أجابوا بعدم املوافقة.
1111للمعجم �أثر يف تخل�ص الطفل من بع�ض الكلمات العامية وا�ستعمال الف�صيح
عو�ض��� ًا عنها )%42( .موافق ب�شدة ،و ( )%47موافق ،و( )%11غري موافق.
وه���ذا �أي�ض ًا متفق م���ع �إجابة ال�س�ؤالني :الأول وال�ساد����س ،و�سبق قراءة ن�سب
الإجابة عنهما.
1212ي�ستمتع الأطفال بالرجوع �إىل املعجم )%0( .موافق ب�شدة ،و ( )%47موافق،
و( )%53غ�ي�ر مواف���ق� .إجابة هذا ال�س�ؤال تو�ضح �أن �أك�ث�ر من ن�صف العينة
يرون ع���دم ا�ستمتاع الطف���ل بالرجوع �إىل املعجم ،وه���ذه �أكرب ن�سبة ظهرت
يف الإجاب���ات بع���دم املوافقة يف الأ�سئلة كلها ،ويف الوقت نف�سه جتد �أن �إجابة
ه���ذا ال�س�ؤال �أق���ل ن�سبة يف حقل املوافقة ب�شدة ،وهذا الأمر يبدو بادي الر�أي
�أن���ه �سلبي َب ْي َد �أن ذلك مفيد يف البحث ع���ن و�سائل وحمفزات حتبب الطفل
العرب���ي يف الرج���وع �إىل املعجم ،وجتعله ي�ستمتع بالق���راءة فيه؛ مما يتيح له
الإفادة منه.
1313يت�ساءل الأطفال عن معاين كلمات �أخرى غري تلك التي يرجعون �إىل املعجم
ملعرف���ة معانيه���ا )%16( .مواف���ق ب�ش���دة ،و ( )%63مواف���ق ،و( )%21غري
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مواف���ق� .إجابة هذا ال�س�ؤال ي�ؤخذ منه���ا �أن الإفادة غري املبا�شرة من املعجم
�ستح�ص���ل للطفل عند رجوعه �إىل املعجم؛ وذل���ك عندما يجد كلمات �أخرى
غري تلك التي يبحث عنها.
1414بع���د الرجوع �إىل املعجم يتمكن الطفل م���ن الإجابة عن معاين الكلمات التي
بح���ث عنها في���ه )%26( .مواف���ق ب�ش���دة ،و ( )%58مواف���ق ،و( )%16غري
مواف���ق .ت���دل �إجابات هذا ال�س�ؤال �أن الطفل يحق���ق الهدف من رجوعه �إىل
املعج���م ،وهو الطري���ق املبا�شر من طرق الإفادة م���ن املعجم ،وعدم املوافقة
هي الن�سبة الأقل يف الإجابات.
1515يعرب الأطف���ال عن م�شاعرهم جتاه املعجم )%11( .موافق ب�شدة ،و ()%53
مواف���ق ،و( )%36غري موافق .تعب�ي�ر الأطفال عن م�شاعره���م جتاه املعجم
مل ي�ؤي���ده عدد ال ب�أ�س ب���ه من �أفراد العينة ،وهذا ي���دل على عك�س ذلك وهو
ع���دم تعبريهم عن م�شاعرهم جتاه املعجم ،وذل���ك يتطلب طرح �أ�سئلة على
الطالب حول �آرائهم وانطباعاتهم عن املعجم.
1616يذك���ر الطفل معاين للكلمات غري املع���اين املوجودة يف املعجم )%5( .موافق
ب�ش���دة ،و ( )%53مواف���ق ،و( )%42غري موافق .الإجابة بع���دم املوافقة هنا
مرتفعة ،ويف هذا ما يدل على �أنَّ الأطفال ال ميتلكون ثروة لغوية متكنهم من
ذكر مع���اين �أخرى غري تلك التي �أ�شار �إليها املعج���م؛ مما يعني �أننا بحاجة
�إىل البح���ث عن م�صادر �أخرى غ�ي�ر املعجم تزود الطف���ل مبعاين الكلمات،
وترفع من ح�صيلته اللغوية.
وال بد من الإملاح �إىل �أمرين ،هما:

� 1 .أنَّ ه���ذه اال�ستبانة وما فيها من �إجابات �صورة مقطعية؛ لال�ستئنا�س بها،
ويكفي من القالدة ما �أحاط بالعنق.

256

ل �غ��ة ال �ط �ف��ل ال �ع��رب��ي (� )1أدب
الأطفال و�أثره يف تنمية لغة الطفل

2 .2مل يظه���ر يل وج���ود ارتب���اط ب�ي�ن الإجابات و�سن���وات اخل�ب�رة للمعلمني
املجيب�ي�ن عن �أ�سئلة اال�ستبان���ة ،و�آية ذلك وجود �إجاب���ات متفقة ملعلمني
متفاوتة �سنوات خربتهم.
 -3اجلانب الثاين� :أثر غياب املعجم عن الطفل

احل���ق �أن ثقاف���ة وجود معج���م لغوي للأطف���ال يف العامل العرب���ي مل ت�صل �إىل
امل�ست���وى امل�أم���ول ،بل رمبا كانت غائبة يف بع�ض املجتمع���ات ،وهذا له �آثار �سلبية قد
ال ت���درك وال تكت�شف� ،إال �أن املقطوع ب���ه �أن املعجم اللغوي للطفل �سيظل حمدود ًا يف
جوانب خمتلف���ة؛ فمفردات الطفل قليلة ،وقدرته على �إنتاج اجلمل ي�سرية ،وت�صوره
للمعاين قا�صر.
م���ن �أج���ل ذلك �سين�ش����أ بع�ض الأطف���ال الذي���ن ال ميتلكون مه���ارة التعبري عن
مكنونات �أنف�سهم؛ لأن روافد التعبري وو�سائل الإبالغ عندهم حمدودة.
ويف الوق���ت نف�س���ه ال يح�سن �أن نلقي بالتبعة كلها عل���ى غياب املعجم؛ لأن ذلك
يرج���ع �إىل عوامل كثرية ،منها :بيئة الطف���ل ،وا�ستعداده اللغوي ،و�صحته اجل�سمية؛
لأن العقل ال�سليم يف اجل�سم ال�سليم.
وحت�سن الإ�شارة �إىل �أنَّ الآثار الإيجابية للمعجم -املذكورة يف املبحث ال�سابق-
ميك���ن �أن تتح���ول �إىل �آثار �سلبي���ة يف حالة غيابه ،ومن ذلك نق����ص الر�صيد اللغوي
للطف���ل العربي يف ظل غياب املعجم على م�ستوى املفردات والرتاكيب واملعاين ،يزاد
عل���ى ذلك ق�صور االطالع على امل�صادر العذبة م���ن ال�شواهد القر�آنية ،واحلديثية،
وغريهما من �شواهد كالم العرب نرث ًا و�شعر ًا.
ومن �آثار غياب املعجم اخلا�ص بالطفل العربي نق�ص �آليات البحث عن املعرفة
يف اجلان���ب املعجم���ي ،وهذا �أم���ر ي�ؤثر يف امل�شارك���ة الفاعلة من الطف���ل يف العملية
التعليمي���ة التي يفرت�ض �أن تقوم على �أن يك���ون الطالب عن�صر ًا م�شارك ًا وفاع ًال بكل
ما تعنيه هذه الكلمة.
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ويح�س��ن ذكر بع�ض ال�صعوبات التي قد حت��ول بني الطفل ورجوعه �إىل
املعجم ،ومن ذلك:
 -1عدم توافر ثقافة العودة �إىل املعاجم وا�ست�شارتها.

وه���ذا �أمر يف غاية الأهمية؛ ذلك �أنه ما مل ت�ؤ�س�س تلك الثقافة ف�سيظل الطفل
العربي يف معزل عن املعجم ،وعلى عك�س ذلك �إذا �أ�س�ست تلك الثقافة �أ�صبحت �أمر ًا
�شائع ًا بني الأطفال ،وغدا الأطفال مهتمني باملعجم م�صاحبني له.
 -2ازدحام املادة الواحدة يف املعجم باملعاين التي تفوق حاجة الطالب
مما يزهده يف الرجوع �إليه.

وهذا ما يبني �أهمية بناء املعجم على الر�صيد اللغوي للطفل العربي؛ لئال يكون
معجم الطفل مناظر ًا للمعاجم العامة ،و�إال فقد �أهميته وخ�صو�صيته.
 -3عدم مهارة الأطفال يف معرفة الأ�صلي والزائد من حروف الكلمة يف
املعاجم املعتمدة على اجلذور اللغوية.

وذل���ك نا�شئ عن عدم املمار�سة الفعلية للمعجم ،وعدم وجود املوجه وامل�ساعد
لهم يف الرجوع �إىل الكلمات التي ي�صعب عليهم معرفتها.
 -4غلبة العامية على الأطفال يف �سنيهم الأوىل ،ورمبا امتد ذلك �إىل مراحل تالية.

ق���د يغ���رق بع�ض الأطف���ال يف العامية حت���ى ي�صلوا �إىل انح���راف كبري ي�ؤثر يف
�إرجاع الكلمة �إىل �أ�صلها الذي يوجد يف املعجم ،ومثال ذلك� :أن يجرد الكلمة العامية
املنحرف بها عن وجهتها الف�صيحة ،ثم يجد كلمة �أخرى غري الكلمة املق�صودة.
 -5تق�صري بع���ض املعلمني يف توجيه �أبنائهم �إىل االعتماد على املعاجم
للبحث عن الكلمات اجلديدة.

املعلم هو حجر الزاوية -كما يقال -يف العملية التعليمية ،و�إذا ق�صرت الأ�سرة
�أو امل�ؤ�س�س���ات املجتمعي���ة يف �إعطاء املعجم ما ي�ستحقه م���ن االهتمام ف�إن املعلم يقع
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علي���ه الع���بء الأكرب يف ذلك ،وال ع���ذر له يف �أن يرتك هذا الأم���ر املهم؛ ف�إن الطفل
�أمانة عنده ،وهو م�س�ؤول عنه.
 -6اكتظاظ املنهج املدر�سي باملقررات مبا ال يتيح وقت ًا ملراجعة املعجم.

ولذلك ال بد من �أن يكون املعجم حا�ضر ًا عند و�ضع املناهج ،وعند و�ضع اخلطط
الدرا�سي���ة ،فيعط���ى م���ا ي�ستحق���ه دون �أن ي�ؤثر يف الأوق���ات املخ�ص�ص���ة للمقررات
الأخرى ،فال �إفراط وال تفريط.
ِ -7قلَّة امل�ؤ�شرات يف درو�س اللغة العربية �إىل �أهمية املعاجم وطرق ا�ستعمالها.

وهذا الأمر كان ظاهر ًا يف ال�سنوات املا�ضية� ،أما يف الوقت احلا�ضر فوزارة الرتبية
والتعلي���م يف اململك���ة العربي���ة ال�سعودية (مث ًال) ق���د تنبهت �إىل �أهمية رج���وع الطفل �إىل
املعجم ،فو�ضعت يف بع�ض املقررات الدرا�سية((( تدريبات تر�شد �إىل املعجم وتدل عليه.
 -8املعان��اة م��ن �ضيق الي��د يف بع�ض الق��رى النائية؛ ف�لا يتمكن الطفل
و�أهله من اقتناء املعجم الالزم.

وهذا �أمر ينبغي �أن تهتم به املكتبات العامية ،فتقوم بتجربة مثل جتربة مكتبة
((( م���ن الأمثل���ة الدالة عل���ى ذلك ما ورد يف مقدم���ة مقرر (لغتي اجلميلة) ����ص  ،6فقد ذكر
�أن م���ن مكون���ات الكتاب (�أبني معجم���ي) ،ووردت تدريبات لبن���اء املعجم يف كل وحدة من
وح���دات الكتاب الثالث كم���ا يف ال�صفح���ات ( .)68 -66 ،48 -46 ،29 -27ينظر :وزارة
الرتبي���ة والتعليم ،لغتي اجلميلة ،لل�صف اخلام�س االبتدائي ،املبحث الدرا�سي الأول ،كتاب
الن�ش���اط ،ط 1436 -1435ه���ـ= 2015 -2014م .و�أ�صرح من ذلك ما ورد يف مدخل مقرر
(لغتي اجلميلة :كتاب الطالب) ،وفيه" :املعجم امل�ساعد� :أ�ستعني به على فهم بع�ض الكلمات
ال�صعبة)� ،ص  ،7وهو معجم �صغري يف الكتاب نف�سه ي�شرح بع�ض الكلمات ال�صعبة ،ويف �ص
�" :116أتع���رف املف���ردات يف املعجم امل�ساعد ،و�أوظفها يف جمل من �إن�شائي" ،ثم �أورد �ست
كلمات؛ ليوظفها الطالب يف جمل مفيدة بعد رجوعه �إىل املعجم امل�ساعد ،ويف �ص  141طلب
�ش���رح �سبع كلمات من خالل ن�ص �ساب���ق ،ثم �أردف ذلك ب ـ ـ (�أرجع �إىل معجمي الألفبائي،
و�أق���ارن بني �شرحي و�شرح املعجم) .ينظ���ر :وزارة الرتبية والتعليم ،لغتي اجلميلة ،لل�صف
اخلام�س االبتدائ���ي ،املبحث الدرا�سي الأول ،كتاب الطالب ،ط 1436 -1435هـ= -2014
2015م.
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املل���ك عبدالعزيز العامة التي �أن�ش����أت مكتبة متنقلة (يف حافلة) ،وهي جتربة رائدة
يف ن�ش���ر ثقاف���ة القراءة ،وميك���ن �أن يفاد منها يف تخ�صي����ص مكتبات متنقلة جتوب
الق���رى النائية ،و ُي���زَ َّود الأطفال يف تل���ك القرى مبا يحتاجون �إليه م���ن كتب ،ومنها
املعجم.
وميك���ن �أي�ض��� ًا التغلب على امل�شكل���ة املذكورة ب�أن يوزع املعج���م �ضمن املقررات
الدرا�سية ،وهذا �أمر عملي وممكن التطبيق ،ومي�سور ،وهلل احلمد واملنة.
وعند الت�أمل يف تلك ال�صعوبات جتد �أن منها ما هو �أمر عام وهو غياب الثقافة
املعجمي���ة عند الطفل العربي ،ومنها ما يرج���ع �إىل الطفل نف�سه ،ومنها ما يعود �إىل
املعل���م ،ومنه���ا ما يرج���ع �إىل املقررات الدرا�سي���ة ،ومنها ما يتعل���ق بالبيئة املحيطة
بالطفل ،وذلك يدل على �أن ال�صعوبات م�شرتكة متداخلة ال ينفك بع�ضها عن بع�ض.
�إن ذك���ر تلك ال�صعوبات ال يعني اال�ست�سالم له���ا ،والوقوف دون �إيجاد احللول
املنا�سب���ة لتالفيها ،و�إمنا ذكرتها لأنبه املعنيني ب�ش����ؤون الطفل على �ضرورة املبادرة
وامل�سارع���ة �إىل تذلي���ل تلك ال�صعوب���ات ،و�إيجاد احلل���ول الكفيلة ب�إزالته���ا كلي ًا� ،أو
التخفي���ف منها �إىل �أكرب ح���د ممكن؛ ذلك �أنه ال ميكن جلب ال���دواء �إال بعد معرفة
الدواء ،وقد طرقـ ـ ـ ـ ــت بع�ض احللول املقرتحة للتغلب على بع�ض تلك ال�صعوبات.
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الخــــــاتمـــة
من خالل هذا البحث تو�صلت �إىل نتائج ،من �أهمها:

�1 .1أن ه���ذا البحث يعد �أول درا�سة ت�شري �إىل م�شروع املعجم العربي للطالب،
وتلقي ال�ضوء عليه قبل خروجه �إىل البيئة التعليمية ،ومن امل�أمول �أن تكون
دافعة للباحثني �أن يتبعوها بدرا�سات �أخرى.
� 2 .أنَّ جترب���ة (املعجم العربي للطالب) جتربة رائدة يف دخول املعجم بقوة
�إىل العملي���ة التعليمي���ة يف مناه���ج الدول العربية ،ويتوق���ع منها �أن حتدث
حتو ًال كبري ًا يف ت�أ�صيل ثقافة الرجوع �إىل املعاجم.
3 .3وج���ود �أث���ر �إيجاب���ي للمعجم يف تنمية لغ���ة الطفل  ،ويف املقاب���ل وجود �أثر
�سلبي عند غياب املعجم عن الطفل.
�4 .4أن وج���ود املعج���م يف متناول الأطف���ال يذكرهم مبا بذله علم���اء الإ�سالم
خلدمة لغة الق���ر�آن الكرمي وال�سنة ال�شريفة ،وتبني لهم كيف تت�صل حلقة
الدرا�س���ات املعجمية منذ ع�صر اخلليل بن �أحمد الفراهيدي �إىل ع�صرنا
احلا�ضر ،وهو ما يعطي �شعور ًا باالعتزاز باالنتماء �إىل هذه الأمة وبرتاثها
حر�ص على َت َعلُّ ِم القر�آن الكرمي وال�سنة
العتيق ،وحر�صنا على تعلم املعجم ٌ
املطهرة؛ لأن اللغة العربية هي لغة الوحيني.
�5 .5أن التج���ارب املوجودة يف العامل العربي يف جم���ال ت�أليف معاجم الأطفال
غ�ي�ر كافي���ة ،ومل تكن من�سق���ة ،و�آية ذلك ت�شابه �ص���دور بع�ض املعاجم يف
�أوقات متقاربة �أو متزامنة دون �إ�شارة �إىل اجلهود ال�سابقة.
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�6 .6أن الثقافة املعجمي���ة ال زالت دون امل�ستوى املطلوب ،ولعل اجلهود املبذولة
تك���ون قادرة -ب����إذن اهلل تعاىل -على غر�س تلك الثقاف���ة يف نف�س الطفل
العربي.
�7 .7أن املعجم و�سيلة من و�سائل حتقيق الأمن اللغوي للطفل العربي.
�8 .8أن املعج���م يحافظ على العالقة النا�شئة بني اللف���ظ واملعنى ،وهي عالقة
الرم���ز (احل���روف الكتابية) باملرموز �إلي���ه (املعنى)� ،أو ال���دال واملدلول
عليه ،وبذلك يكون �سور ًا حلماية اللغة.
�9 .9أنَّ �أك�ب�ر مع�ضل���ة وقع فيها الت�ألي���ف املعجمي للطفل ه���ي م�شكلة الر�صيد
اللغ���وي ،فجل املعاج���م املوجهة للطفل مل ت�صدر ع���ن الر�صيد اللغوي له،
وه���ذه امل�شكلة جتاوزه���ا (املعجم العربي للطالب)؛ لأن���ه ُب ِن َي على مد َّونة
م�أخ���وذة من كالم الطالب والطالبات يف مراحل التعليم العام يف اململكة
العربية ال�سعودية ،وهذا الأمر يعد خ�صي�صة �إيجابية ت�سجل لهذا املعجم.
�1010أن الرتتيب الألفبائي هو الأن�سب مل�ستوى الطفولة؛ ل�سهولته وي�سره.
�1111أن املعاج���م املوجه���ة �إىل الطفل العرب���ي ت�أرز �إىل نوع واح���د من الت�أليف
املعجم���ي ،وهو معاجم الألف���اظ ،ومل تظهر طريقة اتب���اع معاجم املعاين
�إال يف املعاج���م امل�ص���ورة التي تتبع نظام احلقول الداللي���ة ثم ترتبها على
احلروف ،وهذه الطريقة قريبة من معاجم املعاين.
�1212أن املعجم قد ظهر يف �صورة معجم حا�سوبي ،وميكن �أن يعزز ذلك بو�ضع
تطبيق���ات حا�سوبي���ة جتع���ل املعجم يف متن���اول الطفل العرب���ي من خالل
الأجه���زة الذكية والإفادة من تقنياتها العالية ،وه���ذا ال مانع منه لن�ساير
ع�صرن���ا ،غري �أنه ال يغني عن الرجوع �إىل املعجم الورقي بني دفتي كتاب؛
ليعرف الطفل ال�صورة احلقيقية للمعجم.
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و�أما �أهم التو�صيات التي ميكن لهذا البحث �أن يو�صي بها فهي:

�1 .1إن�شاء مراكز �أبحاث يف جمال الت�أليف املعجمي للطفل العربي.
2 .2و�ضع جائزة �سنوية ذات م�ستوى عال لأف�ضل ت�أليف معجمي للطفل العربي
على م�ستوى الدول العربية.
 3 .3إ�ب���راز التج���ارب الناجح���ة يف العامل العرب���ي يف جم���ال الت�أليف املعجمي
للطفل العربي ،مثل :جتربة املعجم العربي للطالب.
4 .4توحي���د اجله���ود املبذولة يف ال���دول العربي���ة خلدمة لغة الطف���ل العربي،
وتن�سيقه���ا مبا ي�ضمن حتقيق اجلودة وعدم تكرار عمل واحد يف عدة دول
عربية.
5 .5ال�سع���ي �إىل حتقي���ق الأمن اللغوي للطف���ل العربي؛ لأنه ال يق���ل �أهمية عن
الأم���ن الفكري والغذائي وغريهما من �أنواع الأمن الواجب حتقيقها ،ومن
�سبل ذلك االرتقاء يف الت�أليف املعجمي املوجه �إىل الطفل العربي.
�6 .6ضرورة زرع الثقافة املعجمية يف نف�س الطفل العربي؛ لين�ش أ� حمب ًا للمعجم
م�صاحب ًا له.
7 .7توجي���ه امل�ؤلفني يف جمال معاجم الأطفال �إىل االتكاء على الر�صيد اللغوي
للطفل العربي.
8 .8حتدي���ث الدرا�س���ات يف جمال جمع الر�صي���د اللغوي للطف���ل العربي؛ لأنه
ر�صيد متجدد متطور بتطور الع�صر ،ال �سيما يف ع�صرنا هذا الذي ن�شهد
فيه تطورات تقنية مذهلة.
9 .9البح���ث عن �أي�سر املناهج يف الت�أليف املعجمي للطفل العربي ،و�أن ال يكون
�صورة م�ستن�سخة من مناهج املعاجم العامة ومادتها.
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1010االهتمام بطرق طباعة معجم الطفل و�إخراجه يف حلة ق�شيبة جاذبة �إليه.
1111التوج���ه �إىل التنوي���ع يف جم���ال الت�أليف املعجم���ي للطف���ل العربي؛ وذلك
بت�أليف معاجم املعاين ،وعدم االقت�صار على معاجم الألفاظ.
1212الإفادة من التقنيات احلديثة يف خدمة معاجم الأطفال.
وبعد :فهذا جهد متوا�ضع �أحببت �أن �ألفت �أنظار الباحثني �إليه؛ ليولوه عنايتهم
ويخو�ض���وا فيه ب�أقالمهم خدم��� ًة للغتنا العربية ،واهتمام ًا بفل���ذات �أكبادنا ،ورعاية
لهم يف جمال مهم من جماالت الت�أليف� ،أال وهو الت�أليف املعجمي للطفل العربي.
َ
واهلل تع���اىل �أ�س�أل �أن يرزقنا الإخال�ص يف الق���ول والعمل ،و�أن ي�صلح الذريات

والني���ات ،و�أن يعيننا على خدمة لغة الوحي�ي�ن :الكتاب وال�سنة ،وتن�شئة �أطفالنا على
حبها ،واالعتزاز بها ،وما توفيقنا �إال باهلل ،عليه توكلنا ،و�إليه �أنبنا ،و�إليه امل�صري.
و�آخ���ر دعوانا �أن احلمد هلل رب العاملني ،وال�صالة وال�سالم على خري املر�سلني
و�إمام املتقني� ،سيدنا ونبينا حممد الأمني ،وعلى �آله و�صحبه �أجمعني.
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قائمة المصادر والمراجع

• الكتب:
1 .1القر�آن الكرمي.
2 .2اب���ن الأحنف ،العبا����س ،ديوانه� ،ش���رح وحتقيق :عاتكة اخلزرج���ي ،دار الكتب
امل�صرية ،القاهرة1373 ،هـ= 1954م.
3 .3الأزهري ،حممد بن �أحمد ،تهذيب اللغة ،حتقيق :عبدال�سالم هارون ،مراجعة
حممد علي النجار.
4 .4اب���ن بط���ال� ،أبو احل�سن علي بن خل���ف بن عبد امللك� ،ش���رح �صحيح البخاري،
حتقيق :يا�سر بن �إبراهيم ،مكتبة الر�شد ،الريا�ض ،ط 1423 ،2هـ = 2003م.
5 .5جامع���ة ال���دول العربية ،املنظم���ة العربية للرتبي���ة والثقافة والعل���وم ،الر�صيد
اللغوي العرب���ي لتالميذ ال�صفوف ال�ستة الأوىل من مرحل���ة التعليم الأ�سا�سي،
تون�س1989 ،م.
6 .6اب���ن جني� ،أبو الفتح عثمان ،اخل�صائ�ص ،حتقي���ق :حممد علي النجار ،الهيئة
امل�صرية العامة للكتاب ،ط1999 ،4م.
7 .7اجلويني� ،إمام احلرمني عبدامللك بن عبداهلل ،نهاية املطلب يف دراية املذهب،
حتقيق :عبدالعظيم الديب ،دار املنهاج ،جدة ،ط 1428 ،1هـ=2007م.
8 .8اخلبت���ي ،علي بن �صالح ،و�آخرون ،املعجم العربي للطالب (للمرحلة املتو�سطة
والثانوي���ة) بالتعاون م���ع مدينة امللك عبدالعزيز للعل���وم والتقنية ،مكتبة لبنان
نا�شرون ،بريوت ،ط1435 ،1هـ= 2014م (�سي�صدر قريب ًا �إن �شاء اهلل تعاىل).
9 .9زه���ران ،حامد عبدال�س�ل�ام ،علم النف�س النم���و (الطفول���ة واملراهقة) ،عامل
الكتب ،القاهرة ،ط 1990 ،5م.
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1010ال�سهيل���ي ،عبدالرحمن ،الرو����ض الأنف يف �شرح ال�س�ي�رة النبوية البن ه�شام،
حتقيق :عبدالرحمن الوكي���ل ،دار الكتب الإ�سالمية ،القاهرة ،ط1387 ،1هـ=
1967م.
�1111شاه�ي�ن ،توفي���ق حمم���د ،عوام���ل تنمية اللغ���ة ،مكتب���ة وهبة ،القاه���رة ،ط ،3
1422هـ= 2001م.
1212الظه���ار ،جناح بن���ت �أحمد� ،أدب الطفل م���ن منظور �إ�سالم���ي ،دار املحمدي،
جدة ،ط1424 ،1هـ= 2003م.
�1313أبو العتاهية :ديوانه ،دار بريوت1406 ،هـ= 1986م.
�1414أب���و العزم ،عبدالغني ،املعج���م املدر�سي :مناهجه و�أ�س�س���ه وتوجهاته ،م�ؤ�س�سة
الغني للن�شر ،الرباط ،املغرب ،ط1997 ،1م.
1515الع�صيلي ،عبدالعزيز بن �إبراهيم ،علم اللغة النف�سي ،جامعة الإمام حممد بن
�سعود الإ�سالمية (عمادة البحث العلمي) ،ط 1427 ،1هـ= 2006م.
1616اب���ن عقيل ،بهاء الدين عبداهلل� ،شرح ابن عقي���ل على �ألفية ابن مالك ،املكتبة
الع�صرية ،بريوت1419 ،هـ= 1998م.
1717عمر� ،أحمد خمتار ،البحث اللغوي عند العرب ،عامل الكتب ،م�صر ،ط2003 ،8م.
1818العوي�ش���ق ،عبداهلل بن حمد ،و�آخرون ،املعجم العربي للطالب (�شامل للمرحلة
االبتدائي���ة) بالتعاون مع مدينة امللك عبدالعزي���ز للعلوم والتقنية ،مكتبة لبنان
نا�شرون ،بريوت ،ط1435 ،1هـ= 2014م (�سي�صدر قريب ًا �إن �شاء اهلل تعاىل).
1919العوي�ش���ق ،عب���داهلل بن حم���د ،و�آخ���رون ،املعج���م العربي للط�ل�اب (للمرحلة
االبتدائي���ة -ال�صف���وف الثالثة الأوىل) بالتع���اون مع مدينة املل���ك عبدالعزيز
للعل���وم والتقني���ة ،مكتب���ة لبن���ان نا�ش���رون ،ب�ي�روت ،ط1435 ،1ه���ـ= 2014م
(�سي�صدر قريب ًا �إن �شاء اهلل تعاىل).
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2020العوي�ش���ق ،عبداهلل بن حمد ،و�آخ���رون ،املعجم العربي للطالب (معجم م�صور
لل�صفوف االبتدائية الثالثة الأوىل) بالتعاون مع مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم
والتقني���ة ،مكتبة لبنان نا�شرون ،ب�ي�روت ،ط1435 ،1ه���ـ= 2014م (�سي�صدر
قريب ًا �إن �شاء اهلل تعاىل).
2121اب���ن قدامة املقد�سي� ،أبو حممد عبد اهلل بن �أحمد الدم�شقي احلنبلي ،املغني،
مكتبة القاهرة1388 ،ه ـ = 1968م.
2222الكيالين ،جنيب� ،أدب الأطفال يف �ضوء الإ�سالم ،م�ؤ�س�سة الر�سالة ،بريوت ،ط
1426 ،5هـ= 2005م.
2323جمم���ع اللغة العربية بالقاهرة ،املعج���م الو�سيط ،مكتبة ال�شروق الدولية ،ط،4
1425هـ= 2004م.
2424حمم���د ،حممد رفق���ي� ،سيكلوجية اللغ���ة والتنمية اللغوية لطف���ل الريا�ض ،دار
القلم ،الكويت ،ط1407 ،1هـ= 1987م.
�2525أب���و معال ،عب���د الفتاح ،تنمية اال�ستع���داد اللغوي عند الأطف���ال ،دار ال�شروق،
الأردن ،ط2000 ،1م.
2626ابن منظور ،حممد بن مكرم ،ل�سان العرب ،م�ؤ�س�سة التاريخ العربي ،دار �إحياء
الرتاث العربي ،بريوت ،ط1413 ،13هـ= 1993م.
2727وزارة الرتبي���ة والتعلي���م ،لغتي اجلميل���ة ،لل�صف اخلام����س االبتدائي ،املبحث
الدرا�سي الأول ،كتاب الطالب ،ط 1436 -1435هـ= 2015 -2014م.
املراجع احلا�سوبية:

2828الب�شيتي ،دعاء بنت ناف���ذ ،الق�صة و�أثرها على الطالقة اللغوية عند �أطفال ما
قب���ل املرحلة االبتدائية( ،موقع الألوكة) :راب���ط املو�ضوعhttp://www.alu�    :
kah.net/publications_competitions/0/41624/#ixzz3GUkr7dAp

�2929أبو العزم ،عبد الغني ،معجم الغني (احلا�سوبي)� ،شركة �صخر ميديا للربامج،
القاهرة ،الإ�صدار الأول2000 ،م.
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