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١١٨٣

 باإلسكندرية للبنات ةوالعربي اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الرابع العدد من األول املجلد   
 "أنموذجا شبلول فضل أمحد" األطفال أدب يف العالمات بنية  

  

  :املستخلص

البحث دراسة أدب األطفال للشاعر أحمد فضل شبلول من الناحیة تناول 

السیمیولوجیة التي تسعى إلى تفكیك العمل الفني وتحلیله من أجل الوصول إلى 

معانیه غیر المصرح بها، والكشف عن ثقل هذه المعاني والدور الذي تلعبه في إثراء 

ًالعمل األدبي سواء كان نصا أو رسما أو صورة أو لونا ً ، التي هي في الحقیقة لیست ًً

إال وسیلة اتصالیة وتعبیریة لغتها الخطوط واألشكال والمساحات اللونیة، أي أنها لغة 

مبنیة على جملة من الدالئل البصریة واألیقونیة والسمعیة والحركیة التي تتضمن 

دب كما أوضحت دراستي أل و.الكثیر من القیم التعلیمیة والتربویة والطبیعیة والوطنیة

  .ًالشاعر أحمد فضل شبلول عددا من المضامین النظریة والتطبیقیة وتحلیالتها

  

Abstract: 
The study dealt with the study of children's 
literature by the poet Ahmed Fadl Shabloul from the 
semimological point of view, which seeks to 
deconstruct the work of art and analyze it in order 
to reach its unauthorized meaning and uncover the 
weight of these meanings and the role it plays in 
enriching the literary work whether it is text, 
drawing, Which is in fact a communicative and 
expressive language language fonts, shapes and 
areas of color, that is a language based on a set 
of visual evidence and iconography, audio and 
motor, which includes a lot of educational values, 
educational, natural and national. As my study of 
the literature of poet Ahmad Fadl Shabloul has 
shown a number of theoretical and applied contents 
and analyzes. 
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  :عنده الطفل وأدب شبلول فضل أمحد :التمهيد

یعد أدب األطفال من الوسائل الفنیة المسهمة في تنشئة األطفال وتكوین 

  .شخصیاتهم التي تقوم علیها شخصیة هذا المجتمع

تعددة أمر البد منه لمعرفة ودراسة أدب األطفال وتحلیل وسائطه وفنونه الم

تأثیراته المختلفة حول تربیة األطفال وتقویة دعائم األسرة وتوثیق أركانها، األمر الذي 

  .یعود على المجتمع بكل خیر ویسهم في رقیه ونهوضه وازدهاره مستقبال

ولذا، یمكن مقارنتها . اللغة نظام عالمات، یعبر عن أفكار:" یقول سوسیر

 البكم، بأشكال اللیاقة، باإلشارات العسكریة، وبالطقوس -ة الصمبالكتابة، بأبجدی

وصار بإمكاننا، . على أن اللغة هي أهم هذه النظم على اإلطالق...الرمزیة، إلخ

بالتالي، أن نرتئي علما یعنى بدراسة حیاة العالمات داخل المجتمع، وسیشكل هذا 

. Sémiologieیمیولوجیا وسندعو هذا العلم س. العلم جزءا من علم النفس العام

وسیتحتم على هذا العلم أن یعرفنا بما تتشكل منه العالمات، وبالقوانین التي تتحكم 

ولهذا العلم الحق . وبما أنه لم یوجد بعد، فیستحیل التكهن بما سیكون علیه. فیها

بالوجود في إطاره المحدد له مسبقا، على أن اللسانیات لیست إال جزءا من هذا العلم، 

. القوانین التي قد تستخلصها السیمیولوجیا ستكون قابلة للتطبیق في مجال اللسانیاتف

وستجد هذه األخیرة نفسها مشدودة إلى مضمار أكثر تحدیدا في مجموع األحداث 

 )١(."اإلنسانیة

فالعالمة عنده هي كیان ثنائي المبنى مكون من الدال والمدلول، فالدال هو 

الصورة الحسیة الصوتیة، والمدلول هو المفهوم أو فكرة الصورة الصوتیة الحسیة 

والعالمة اللغویة ذات طبیعة اعتباطیة أي ال ترتبط بدافع ولكنه میز بین ثالث 

  .)٢(لرمزیة والعالمة السمعیة والعالمة البصریةعالمات هي العالمة ا

إن للعالمات أهمیة كبرى، تتجلى في كونها تحقق التواصل بین الناس في 

  . المجتمع
                                                           

أنطوان أبي زید، منشورات عویدات، بیروت، لبنان، باریس، :  ترجمةالسیمیاء،: بییر غیرو) ١(

 .٦:م، ص١٩٨٤ولى سنة الطبعة األ

أحمد نعیم الكراعین، دار المعرفة : فریناند دي سوسیر، فصول في علم اللغة العام، تر: انظر) ٢(

 .م١،٢٠١٤الجامعیة، اإلسكندریة،ط
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ٍال یوجد تواصل بدون نسق مكون من دالئل، ذلك بأن :" یقول كولن شیري

بین بني ) العالمات( تبادل الدالئل أو :"  إنما هو– في جوهره –التواصل اإلنساني 

  .)١("البشر

ما أن أدب الطفل یعتبر وسیطا تربویا، وثروة أساسیة وحقیقیة ودعامة رئیسیة وب

في تكوین شخصیات األطفال من حیث نموهم العقلي والنفسي واالجتماعي والعاطفي 

  .واللغوي استدعى ذلك االهتمام بأدق تفاصیله، ودراسته من جمیع النواحي

الفكر والوجدان، من خالل واألدب بوجه عام هو تصویر أو تعبیر عن الحیاة و"

أبنیة لغویة، وأدب األطفال جزء منه، غیر أنه موجه إلى فئة عمریة معینه، وهم 

ًاألطفال الذین یختلفون عن الكبار من حیث العقل والخبرة واإلدراك، كما ونوعا،  ً
ویستطیع األدب تلبیة االحتیاجات النفسیة لألطفال ویمكنهم من التصدي للحیاة 

  .)٢("بإیجابیة ووعيومتغیراتها 

ٕاآلثار الفنیة التي تصور أفكار واحساسات " وأدب األطفال في مجموعه هو
القصة، والشعر، والمسرحیة، : وأخیله، تتفق ومدارك األطفال، وتتخذ أشكاال مثل

 .)٣("والمقال، واألغنیة

وقد حظیت البیئة المصریة بكوكبة من الشعراء الذین قدموا إسهاماتهم الشعریة 

د الخاصة باألطفال، فظهر االهتمام بأدب األطفال مع انتفاضة النهضة الحدیثة، بع

اتصال مصر بأوروبا منذ الحملة الفرنسیة وعودة البعثات من الخارج، وقد جاء ذلك 

رفاعة (على ید مجموعة من الرواد، بدءا من رائد النهضة التعلیمیة في مصر 

  .)٤(الذي قام بترجمة كتب األطفال األجنبیة ) الطهطاوي

                                                           

عبد الرحمن بوعلي، مطبعة النجاح : دولودال، جیرار، السیمیائیات أو نظریة العالمات، تر)١(

 .٢٢،  صم٢٠٠٠الجدیدة، البیضاء، 

 .١٢م، ص٢٠٠٠أحمد عبده عوض، أدب الطفل العربي، الناشر للتوزیع والنشر، مصر، ) ٢(

هادي نعمان الهیتي، أدب األطفال فلسفته، فنونه، وسائطه، الهیئة المصریة العامة للكتاب، ) ٣(

 . ٧٢، ص١٩٧٧القاهرة، 

، القاهرة، ١ ط،)م١٩٨٠-م١٩٥٥(محفوظ، سهیر أحمد، كتب األطفال في مصر : ینظر) ٤(

 . ٣٨م، ص٢٠٠١مكتبة زهراء الشرق، 
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إن أدب األطفال یوفر سیاقا نفسیا اجتماعیا یراعي سمات : "خالصة القول

اإلبداع وینمیها خالل عملیة التفاعل والتمثیل واالمتصاص من حیث استثارة المواهب 

بل إنه عن طریق تحقیق جو من التسامح والدفء العاطفي والحب والدیموقراطیة، 

ًیمثل ثقافة جزئیة مؤثرة على الطفل في المرحلة العمریة التي ینمو فیها معرفیا 
ًووجدانیا ومهاریا فدور أدب األطفال في تنمیة اإلبداع والتأثیر إیجابا أو سلبا في .. . ً

     )١(". القدرات اإلبداعیة هو دور أساس وجوهري

كاتب صحفي وناقد وشاعر مصري من موالید  هو أحمد فضل شبلولو

 .ةم، حاصل على بكالوریوس التجارة من جامعة اإلسكندری١٩٥٣عام  اإلسكندریة

). م٢٠٠٩_م٢٠٠٥(شغل منصب نائب رئیس اتحاد كتاب اإلنترنت العرب 

عن ) م٢٠٠٨( في مجال اآلداب) في مصر(حصل على جائزة الدولة التشجیعیة

 "أشجار الشارع أخواتي"دیوانه لألطفال 

وهو أحد الشعراء الذین أخلصوا لشعر األطفال، وهو شاعر متمكن من فنه  

تمكنا جیدا، وحینما یكتب لألطفال فهو یراعي تلك القیم واالعتبارات التي البد أن 

   .تتوافر لكي یصدر العمل مالئما للقارئ الصغیر

 وأشادوا بدوره في هذا المجال، ومنها مقال وقد كتب عنه العدید من األدباء

 الذي وصفه بأنه ظاهرة ثقافیة في مصر والوطن العربي، )٢(الدكتور جمال التالوي

دبیة ظهر مع أبرز جیل السبعینیات في مصر، وله حضور فعال في الحركة األ

 .العربیة/المصریة

وهو واحد من رواد اإلعالم الرقمي في العالم العربي، و رأس لجنة اإلنترنت 

، وأصدر كتابین عن )م٢٠١٠_م ٢٠٠١(وتكنولوجیا المعلومات باتحاد كتاب مصر

 .الثقافة الرقمیة

َّلكن الوجه األكثر إشراقا هو إسهامه الفعال في مجال أدب األطفال شاعرا 

 .وناقدا

                                                           

، ٢قاهرة، الدار المصریة اللبنانیة، طشحاتة، حسن، أدب الطفل العربي دراسات وبحوث، ال) ١(

 .١٣- ١٢م،ص١٩٩٤

 . جامعة المنیا-  أستاذ األدب اإلنجلیزي في كلیة اآلداب -الدكتور جمال التالوي ) ٢(
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بجائزة الدولة " أشجار الشارع أخواتي"لهذا لم یكن غریبا أن یفوز دیوانه و

 .التشجیعیة في أدب األطفال في مصر

وصدر له ـ بعد فوزه بالجائزة ـ دیوان جدید عن الهیئة العامة لقصور الثقافة 

یصل فیه إلى حل المعادلة الصعبة في الكتابة لألطفال، " آالء والبحر"یحمل عنوان 

الخ، وفي الوقت نفسه تقدیم فنا جیدا حتى .. دینیة/دیم معلومة مفیدة علمیةوهي تق

 .تدخل المعلومة لوعي الطفل دون مباشرة أو تصنع

یعتمد شبلول على ابتكار الصورة الشعریة التي میزت " آالء والبحر"وفي دیوان 

، دواوینه السابقة، وبالتالي نحن بإزاء دیوان شعر لشاعر متمرس یعرف قواعده

 . فالصورة واإلیقاع هما األساس

َّوظف أحمد فضل شبلول ثقافته الموسوعیة في نصه الشعري الذي قدمه للطفل 

نجد األشجار تنمو وتتحرك بمشاعر إنسانیة، " أشجار الشارع أخواتي "ففي دیوانه 

مقیما منذ البدایة عالقة وجدانیة حمیمة بین الطفل وأخواته أشجار الشارع، ومؤسسا 

  .ة روحانیة بین األشجار والطفللعالق

  :وأهم أعماله الشعریة في مجال الطفولة 

 . فما فوق٩من عمر .١٩٩٤) شعر لألطفال ( أشجار الشارع أخواتي  -١

 . فما فوق٧من عمر . ١٩٩٧) شعر لألطفال(حدیث الشمس والقمر  -٢

 . سنة١٥-٩من عمر . ١٩٩٩)نثر لألطفال (بیریه الحكیم یتحدث  -٣

 .١٢ حتى٩من عمر .٢٠٠١) شعر لألطفال( ومدینة طائرة -٤

 .سنة ١٥-٩من عمر. ٢٠٠٣)  بحث مبسط لألطفال(عائلة األحجار  -٥

 . فما فوق٧م ،من عمر ٢٠٠٩،)شعر لألطفال ( آالء والبحر  -٦

 . سنة١٥- ٩من عمر . ٢٠١١)نثر لألطفال(حوار مع ملكة الفواكه -٧

 . فما فوق٩ عمر من. ٢٠١١) شعر لألطفال (دوائر الحیاة  -٨

 . سنة١٥-٩من عمر . ٢٠١٢)مختارات شعریة ( هل أنا كنت طفال  -٩
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ومن الواضح أن الشاعر أحمد فضل عندما یقدم هذه األعمال، فإنه یدرك أن كل 

مرحلة عمریة تتفهم ما ینتجه لها، حیث یقدم األفكار، والموضوعات، والمعلومات التي 

 . أدبیة خاصة بهمتناسب كل مرحلة، بمادة شعریة ونصوص

  

  العالمات كیلتش :األول لمبحثا

   اللغویة العالمات :األول طلبالم

 النص تركیب في: 

 :في اللغة: أوال

إن أدب األطفال بنصیه الشعري والنثري ینبغي أن تنتظم فیه اللغة مع تلك 

ثلما أن الحجر والبرونز مادة فاللغة مادة األدب، م" العناصر الفنیة األخرى للقصص 

النحت، واأللوان مادة الرسم، واألصوات مادة الموسیقى، غیر أن على المرء أن یتحقق 

ٕمن أن اللغة لیست مجرد مادة هامدة كالحجر وانما هي ذاتها من إبداع اإلنسان، 
واللغة األدبیة مشحونة . ولذلك فهي مشحونة بالتراث الثقافي لكل مجموعة لغویة

صویر، كما أن التخیل یمثل سمة بارزة من السمات الممیزة لألدب، مع تسلیمنا بالت

ًبأن العمل األدبي الغني لیس موضوعا بسیطا بل هو تنظیم معقد بدرجة عالیة وذو  ً

ومعنى ذلك أن األدب فن قائم على . سمة متراكبة مع تعدد في المعاني والعالقات

ب، والتصویر، سواء من حیث الشكل اللغوي، أم االختیار واالنتقاء، والتألیف، والتركی

من حیث البناء الفني، أم من حیث المحتوى، أما أدب األطفال فإنه انتقاء من 

  ).١("المنتقى، أي مما انتقاه األدباء سواء أكانت المصادر أدبیة أم غیر أدبیة 

ومن المهم مراعاة نقطة مهمة في اللغة القصصیة المقدمة للطفل وهي أنها قد 

رات المعرفیة تختلف في بعض طرائقها عن اللغة التي تقدم للكبار، الختالف القد

والخلفیات الثقافیة والتجارب الحیاتیة لكل منهما، وال یعني ذلك الحط من قدر الكتابة 

المقدمة للطفل أو التقلیل من شأنها، أو شأن من یمارسها، بل یعني تحمیل مسؤولیة 

                                                           

مه، تاریخه غاضب، زینب، ملتقى رابطة الواحة الثقافیة، محاضرة عن أدب األطفال مفهو) ١(

  .هـ١/٢/١٤٢٧تطوره، أهدافه، بتاریخ 

www.rabitat-alwaha/moltaqa. 
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أن یحاول دراسة اهتماماتهم ومیولهم ورغباتهم " أكبر ألدیب األطفال فعلیه 

 عن معرفة قاموسهم اللغوي حتى ال یكتب لهم ما هو فوق واحتیاجاتهم، فضال

مستواهم، فیصعب علیهم فهمه واستیعابه، أو ما هو أقل من مستواهم فینصرفون عنه 

  ).١("لعدم مالءمته ألعمارهم

  

  : النحوفي: ثانیا

َوللنحو قیمة كبیرة في تحلیل النصوص؛ إذ إنه یتیح لمحلل النص الوقوف على  ِّ ِّ َّ َّ

ُالظواهر التركیبیة لنص ما، ومن ثم الوقوف على ما تحمله تلك الظواهر التركیبیة من  ََّ ٍّ َّ

ٌإمكانات داللیة وبالغیة؛ ألن العالقة بین النحو والمعنى عالقة وثیقة،  َ َّ حیث ال "َ

ِّضح معنى نص ما إال من خالل تحدید وظیفة الكلمة في تركیب النص، وعالقتها َّیت ٍِّ

ُّبما قبلها وما بعدها، وكیفیتها من حیث التقدیم والتأخیر، وان أي تغیر في شكل  َّ ٕ ُ
ٌُّالتركیب ال بد وأن یتبعه تغیر في المعنى المراد َ. ")٢(  

ِّثم أهمیته في تحلیله، فمنشئ النص وتتضح أهمیة النحو في بناء التركیب،  ُ ُ َّ

ٍیستخدم النحو في بناء النص، ویوظف ما یقدمه من تراكیب مختلفة ألداء المعاني 
َ

ِّ
َ

ِالمختلفة، وهو ال یختار التركیب اختیارا عشوائیا، وانما یعمد إلى اختیار التركیب الذي  ٕ � ً َّ

ُیؤدي المعنى الذي یریده، ویالئم السیاق الذي یو َ ِّ ُرده فیه، فقد یكون هناك أكثر من ِّ
ُتركیب یؤدي معنى واحدا، ولكن كل تركیب یحمل داللة ال یحملها غیره من التراكیب،  ُ َ ًَّ ٍ

ِوحینئذ ال بد أن یختار منشئ النص التركیب المناسب، مع عدم إغفال السیاق؛ فقد  َ ِّ ُ َّ ٍ

ُیكون لتركیب ما داللة معینة في سیاق ما، ثم یأتي نفس الت ٍ َّ َركیب في سیاق آخر ٍ
ٍحامال داللة أخرى، فداللة التركیب الواحد تختلف من سیاق آلخر، یقول الدكتور َ ً/ 

                                                           

، ١٩یوسف، عبد التواب، رسالة الخلیج العربي حول أدب األطفال في الخلیج العربي، ع) ١(

 .٢٠م، ص١٩٨٦

یل النص األدبي، مقال منشور في عبد الراضي، السید أحمد، دور النحو في فهم وتحل) ٢(

  هـ١٤٣٣. اإلنترنت شبكة األلوكة
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١١٩٠

 باإلسكندرية للبنات ةوالعربي اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الرابع العدد من األول املجلد   
 "أنموذجا شبلول فضل أمحد" األطفال أدب يف العالمات بنية  

ُال یكون لها أهمیة أسلوبیة إال حین تربط  َّاألشكال النحویة":محمد حماسة عبداللطیف َّ

ًبالسیاق الذي یضعها فیه الكاتب، ولیس اتفاق األشكال النحویة دلیال على اتفاق  ِّ ُ
ٍاللتها، بل إنها تشیر إلى ظواهر أسلوبیة مختلفةد َّ َ ُ")١(.  

واللغة واألسلوب هما األداة التي تنقل مشاعر األدیب وأحاسیسه، وتجسد تجربته 

ألطفال عقبات كثیرة في استخدام لغته واختیار مفرداته، الشعوریة، وقد یجد شاعر ا

لیست مجرد ألفاظ صوتیة ذات دالالت صرفیة، أو نحویة، أو " ألن األلفاظ لدیه 

قط، بل البد وأن یتعدى إلى ما  ألنه ال یكتفي بإیصال المعنى لألطفال ف)٢("معجمیة

لتطویع األلفاظ  عندئذ ندرك الجهد الذي یبذله" هو أبعد من ذلك وهو التأثیر فیهم

نه یقوم وهذه مسؤولیة كبرى تقع على عاتق شاعر األطفال، أل) ٣("ألداء مهمته الكبرى

بهذه الكتابة بلغة الطفل ومفاهیمه الخاصة به، التي یجب أن تكون مالئمة لعالمه، 

  .ٕوقدرة تخیله، ودرجة إدراكه واطار معرفته

وعندما نقرأ دواوین الشاعر أحمد فضل شبلول نرى أنه لم یكتب لمرحلة الطفولة 

الطفولة ًسنوات، بل كان تركیزه منصبا على مرحلتي ) ٧- ٥(المبكرة وهي من 

المتوسطة، والطفولة المتأخرة، وسأتناول هاتین المرحلتین للتفصیل فیما كتبه شاعرنا 

  .لهم

  ):ً سنوات تقریبا٩-٧(أشعار الطفولة المتوسطة  -أ

نظم شاعرنا أحمد شبلول ألطفال هذه المرحلة مقطوعات تتالءم في لغتها 

یع طفل هذه المرحلة تركیب وأسلوبها مستوى إدراك الطفل العقلي واإلدراكي؛ إذ یستط

                                                           

 القاهرة، - ، دار غریب )التحلیل النصي للشعر( عبد اللطیف، محمد حماسة، اإلبداع الموازي ) ١(

 .٢٧، ص٢٠٠١، ١ط

م، ١٩٨٣، ٢الورقي، السعید أحمد، لغة الشعر العربي الحدیث، دار المعارف، مصر، ط) ٢(

 .٣٧ص

 .٢١ م، ص١٩٥٨، ٢إسماعیل، عز الدین، األدب وفنونه، دار الفكر العربي، القاهرة، ط) ٣(



        
 
 

    
  
 

١١٩١

 باإلسكندرية للبنات ةوالعربي اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الرابع العدد من األول املجلد   
 "أنموذجا شبلول فضل أمحد" األطفال أدب يف العالمات بنية  

ال یقتصر األمر على التعبیر الشفوي؛ بل یمتد إلى التعبیر " الجمل الطویلة و

  )١(" كلمة ٢٥٠٠كما أن قائمته تضم أكثر من ...التحریري

َّ مرحلة الطفولة المبكرة كان قد ألم بأكبر عدد من المفردات  حیث إن الطفل في

  )٢(" وفهمها 

وبینما یبدأ األطفال أثناء نموهم بفهم القوانین األولیة للسبب والنتیجة بشكل أكثر "

ًیة وصف ما یحدث فعال في الصور، في حین أنهم ًوضوحا، وبذلك تتطور لدیهم إمكان
كانوا في السابق یسعدون لمجرد التعرف على األشیاء الرئیسیة في الصور 

  .)٣("وتعدادها

لطفل في هذه المرحلة قد وصل إلى مرحلة متقدمة من ویتفق البحث على أن ا

النمو المعرفي والعقلي، وتكونت لدیه مهارات خاصة في عملیة القراءة والكتابة، 

باإلضافة إلى إثراء المحصول اللغوي للطفل عن طریق التحدث والحوار، مما یساهم 

  .في بناء شخصیة الطفل، ومفهومه عن ذاته

قد تمتعوا ببعض التجربة في مجال الكتب، " لكإن أطفال هذه المرحلة بذ

وأصبحوا قادرین على تمییز بعض التقالید النموذجیة في القصص والروایات األولى، 

وتعتبر األنماط واألشكال البسیطة في القصة مهما بدت مألوفة ومتوقعة بالنسبة 

 یتعلموه بشكل ًللراشدین، إال أنها ال تزال تشكل لألطفال شیئا جدیدا یتعین علیهم أن

  .)٤("تدریجي من خالل تكرار نفس القصة أو قصص أخرى مشابهة

ومن هذا المنطلق جاءت عنایة الشاعر أحمد شبلول بأشعار هذه المرحلة من 

ً نمو الطفل ذهنیا، حیث اختیار اللغة البسیطة، واألسلوب السلس، مما یساعد على

  :ویتوافق مع مفاهیمه ونموه اللغوي والعقلي، ویتضح ذلك من خالل

                                                           

، م١٩٨٦، القاهرة، دار المعارف، )الطفولة والمراهقة(زهران، حامد سالم، علم نفس النمو )١(

 .٢٢١ص

 .١٧٨، مرجع سابق، ص)الطفولة والمراهقة(زهران، حامد سالم، علم نفس النمو ) ٢(

مها حسن، منشورات وزارة الثقافة، : تر) دراسة أدبیة ونفسیة(تاكر، نیكوالس، الطفل والكتاب ) ٣(

 .٨١، ص١٩٩٩سوریا دمشق، 

 . ١٤٩دراسة نفسیة، مرجع سابق، ص(تاكر، نیكوالس، الطفل والكتاب ) ٤(



        
 
 

    
  
 

١١٩٢

 باإلسكندرية للبنات ةوالعربي اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الرابع العدد من األول املجلد   
 "أنموذجا شبلول فضل أمحد" األطفال أدب يف العالمات بنية  

  .وضوح اللغة، واالبتعاد عن الغموض في األلفاظ، والتداخل في التراكیب"-١

 ).١("بساطة اللغة، واالبتعاد عن األلفاظ الغریبة عن المعجم اللغوي للطفل-٢

  :)٢("صدیقة الفنون"ومن أمثلة ذلك قوله في مقطوعة 

  أرید أن أطیر 

  وأدخل السحاب 

  وأمسك السماء 

  لكنني أخاف 

  وسمن لسعة الشم

  فهل أبي یخاف

  من ذلك الشعاع

  سألته ابتسم

  : وقال

  ال أخاف 

  فهذه الشموس 

  ال نستطیع لمسها 

  وهذه السماء 

  كأنها خیال 

فإذا أمعنا النظر في هذه المقطوعة نجد اهتمام الشاعر باللفظ المباشر الصریح 

 عفوي، المستمد من المفردات الیومیة التي ترد على لسان الطفل تجاه والده في حدیث

ًوهي تحمل بعدا نفسیا حیث جعلت الشاعر یالمس مخاوف الطفل وبالتالي یبسطها 

  .ٍویحلها بأسلوب لطیف وواقعي

  

                                                           

 .م١٩٩٨دب الطفل، سوریا، مجلة التربیة، الفیصل، سمر روحي، الخصائص اللغویة أل) ١(

سلسلة قطر الندى، الهیئة العامة لقصور ) شعر لألطفال( طائرة ومدینة شبلول، أحمد،) ٢(

 .٢، صم٢٠٠١الثقافة،



        
 
 

    
  
 

١١٩٣

 باإلسكندرية للبنات ةوالعربي اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الرابع العدد من األول املجلد   
 "أنموذجا شبلول فضل أمحد" األطفال أدب يف العالمات بنية  

وتبرز أهمیة لغة أحمد شبلول في اقترابها المباشر من ألفاظ الطبیعة ومفرداتها، 

 " التي عمد فیها الشاعر إلى الجمل االسمیة واألفعال التامة، مثل قوله في مقطوعة

  :)١("اللوحة والقطة والفنان

  ّمدت یدها للمطر هناك

  مألت كفیها باألمطار

  سكبت منها فوق اللوحة

  فاختلطت كل األلوان 

  :)٢(" عودة البحر"وفي مقطوعة 

  :قلت لبحري

  لرمالك والسفن.. عد

  لكون عد لمكانك في ا

  لیعود الحب إلى الشطآن .. عد

  لیعود النور إلى األغصان

  .ویعود الفرح إلى اإلنسان

إشارات " المطر، رمالك، السفن، الكون، الشطآن، النور، األغصان" فالمفردات 

واضحة على مظاهر الطبیعة وجمالها؛ ألن الطفل في بدایة نموه اللغوي یعتمد على 

ده على القدرة العقلیة؛ لذا یحتاج إلى مثل هذه التصویر البصري أكثر من اعتما

  .األلفاظ التي تحمل دالالت محسوسة؛ یدرك الطفل معناها، ویستشعرها، ویراها

النداء، وظرف المكان، والمضاف، : ونالحظ أیضا تنوع الجمل االسمیة ما بین

  ):٣("قالت الشجرة"والمضاف إلیه، مثل قوله في 

  ًكان اإلنسان قدیما 

                                                           

 .١٨شبلول، أحمد فضل، آالء والبحر،مصدر سابق ص) ١(

 .١٠المصدر السابق ص) ٢(

 .٨حر، مصدر سابق صشبلول، أحمد فضل، آالء والب) ٣(



        
 
 

    
  
 

١١٩٤

 باإلسكندرية للبنات ةوالعربي اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الرابع العدد من األول املجلد   
 "أنموذجا شبلول فضل أمحد" األطفال أدب يف العالمات بنية  

  -یا أصحابي- 

  یكتب بالمسمار 

  في األلواح الطینیة 

وحرص الشاعر على تكثیف معجم الطفل اللغوي من خالل حشد المفردات 

  ):١() مدرس العلوم(الجدیدة إلى جانب قصر الجمل، فیقول في مقطوعة 

  أرید أن أصیرا

  معلما كبیرا

  في مادة العلوم

  وافتح المعامل 

  لكل من یحاول 

  إجراء تجربة 

  ) معادل(والكشف عن 

فهو إلى جانب تعلیم الطفل جانبا جدیدا من جوانب الحیاة؛ یحبب إلیه هذه المادة 

  .من خالل التشویق باستخدام بعض المفردات واأللفاظ التي تحفز األطفال

ستمر عنایة الشاعر أحمد فضل بمعجم الطفل اللغوي من خالل توسعه في وت

نظم المقطوعات التي من شأنها أن تدفع الطفل إلى امتالك مادة لغویة، وحصیلة 

  :)٢("الهدهد"معرفیة یستطیع من خاللها تحقیق حاجاته ورغباته، ومن هذه المقطوعات 

  ٌالهدهد طیر ذو ألوان

  أعطاه اهللا القدرة

  كي ینظر من فوق األغصان 

  فیرى الماء 

  بداخل بطن األرض

  "أبي األخبار"ٌوالهدهد معروف ب 

  هداهید: والجمع

  هدهدة: والواحدة من الهدهد

                                                           

 .١٤بق صشبلول، أحمد فضل، دیوان طائرة ومدینة،مصدر سا) ١(

 .٣٤شبلول، أحمد فضل، طائرة ومدینة، مصدر سابق ص) ٢(



        
 
 

    
  
 

١١٩٥

 باإلسكندرية للبنات ةوالعربي اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الرابع العدد من األول املجلد   
 "أنموذجا شبلول فضل أمحد" األطفال أدب يف العالمات بنية  

وتتمیز لغة شاعرنا أحمد فضل شبلول، بتآلف الكلمات، واستخدام الجمل 

على فكرة واحدة، واالعتماد على الحوار أكثر من السرد، وعدم البسیطة واشتمال الفقرة 

استخدام ألفاظ دالة على االنفعاالت، والكلمات التي ترمز إلى المحسوسات، والمراوحة 

  . بین الخبر واإلنشاء، وقلة االستطراد في عرض األحداث وقلة الجمل االعتراضیة

  :عینأدب الیاف) سنة١٥ - ٩( مرحلة الطفولة المتأخرة - ب

وفي هذه المرحلة یزداد نمو الطفل اللغوي، وتبعا لهذا تزداد مفرداته اللغویة، 

یدرك الطفل " وتظهر علیه عالمات الفهم واالستمتاع الفني والتذوق األدبي، كما 

التباین واالختالف القائم بین الكلمات، والتماثل والتشابه اللغوي، ویزداد إتقان الخبرات، 

  .)١("، ویتضح إدراك معاني المجرداتوالمهارات اللغویة

بالعملیات الشكلیة في " وفي هذه المرحلة یدخل األطفال في مرحلة یصفها شربل

نموهم الذهني، ففي هذه المرحلة یصبح بإمكانهم التفكیر ضمن دالالت تجریدیة وأكثر 

واقعیة، ویبدأ األطفال هنا باالنتقال من مرحلة اكتساب المعرفة وتخزینها إلى التفكیر 

ًبطبیعة هذه المعرفة من حیث األساس، وحین یتعلق األمر باألحكام األخالقیة مثال، 

یبدأ الطفل هنا بالتساؤل حول بعض األخالقیات التقلیدیة وذلك لصالح أخالقیة مبادئ 

  .)٢(" الضمیر الفردیة

بالتعبیرات المجازیة البسیطة، والمحسنات البدیعیة، "ویتمیز أدب هذه المرحلة 

د فضل قد أخذ ذلك بعین االعتبار، فنلمس وشاعرنا أحم. )٣("وعدم تنویع الضمائر

  :)٤(" الخریف" ذلك في غالبیة أشعاره كما في مقطوعة 

  یا ابن النخیل والفضاء 

  والتمر بالحلیب 

  یشتاق للزبیب 

  في لحظة اإلفطار 

                                                           

 .٢٤٤مرجع سابق، ص) الطفولة والمراهقة( زهران، حامد سالم، علم نفس النمو ) ١(

شربل، موریس، التطور المعرفي عند بیاجیه، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر، بیروت، ) ٢(

 .م١٩٨٦، ١ط

 .٣٩٦شحاته، حسن، أدب الطفل العربي، مرجع سابق، ص) ٣(

، ١الهیئة المصریة العامة للكتاب، ط) شعر لألطفال(دوائر الحیاة شبلول، أحمد فضل، ) ٤(

 .٢٢، صم٢٠١١



        
 
 

    
  
 

١١٩٦

 باإلسكندرية للبنات ةوالعربي اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الرابع العدد من األول املجلد   
 "أنموذجا شبلول فضل أمحد" األطفال أدب يف العالمات بنية  

ًاعر صور التمر شخصا یعتریه الشوق، ویخص هذا الشوق بعادة تحدث كل فالش

  "لحظة اإلفطار"یوم في الصباح 

  ونالحظ التراكیب السهلة البسیطة من الفعل والفاعل والمضاف، والمضاف إلیه

  :في

  تعلو جبال الیوسفي 

  تعلو تالل البرتقال

  یحلو مذاق الفاكهة 

  ویكثر البلح 

عرنا نجدها في معظمها جمال قصیرة، لكنها تحمل دالالت وعندما نتأمل لغة شا

عمیقة وكثیفة، تتناسب مع قدرة الطفل في هذه المرحلة على االستیعاب، وفهم 

  .األهداف الكامنة في هذه النصوص

والثروة اللفظیة ال تظهر أهمیتها وال براعة استخدامها، مالم تعبر عن ثروة فكریة "

  .)١("عاني وحصیلة ممیزة ونافعة من الم

نجد الكثیر من المعاني المختزلة ) ٢("ُكتابي نهر معلومات" فعندما نقرأ مقطوعة 

في األبیات القصیرة، ویستطیع الطفل تفسیر هذه المعاني من خالل خبراته المعرفیة 

  :ًالمكتسبة في المرحلتین السابقتین، فمثال

  كتابي نهر معلومات

  به قصص

  ّبه جنات

  كتاب اهللا نحفظه

  فیحفظنا من الزلل

  ویعصمنا ممن الخلل

                                                           

، سلسلة عالم )أهمیتها، ومصادرها، ووسائل تنمیتها:( المعتوق، أحمد، الحصیلة اللغویة ) ١(

 .٥٨م، ص١٩٩٦المعرفة، الكویت، 

، م١٩٩٤، ١، مكتبة العبیكان، ط)شعر لألطفال(أشجار الشارع أخواتي شبلول، أحمد فضل، )٢(

 .٢٩ص



        
 
 

    
  
 

١١٩٧

 باإلسكندرية للبنات ةوالعربي اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الرابع العدد من األول املجلد   
 "أنموذجا شبلول فضل أمحد" األطفال أدب يف العالمات بنية  

  كتاب اهللا نحفظه

  هنا في القلبونودعه 

  ًحروفا من عطایا الرب

  ًعلوما في سماء اللب 

  كتابي نهر معلومات

  ..ٌبه سور

  به آیات

  به أرقام

  وموضوعات

  به أحالم

  ومكنونات

  عن الماضي

  ..عن الحاضر

فالطفل یدرك فائدة العلم والكتب، وأعظم الكتب كتاب اهللا، ومدى تأثیره في حیاة 

 التي یقرؤها الطفل في الكتب أو في القصص فالقصص. الفرد الیومیة، والمعرفیة

القرآني تحفزه على قراءة المزید واالستفادة من المواقف والخبرات التي ترویها القصة 

ًأیا كان هدفها، كذلك یتعلم الطفل الكثیر كاألرقام ومختلف الموضوعات ویقرأ عن 
  .كنونات الكتبالماضي والحاضر لتكتمل لدیه الرؤیة من خالل القراءة والبحث في م

وفي المقطوعة السابقة تظهر بساطة اللفظة وخفتها ووضوحها، وال تخلو من 

داللة على قدرة العقل على استیعاب ) ُّسماء اللب(التعبیر المجازي كما نراه في لفظ 

الكم الهائل من المعلومات باإلضافة لحفظها وتطبیقها في الواقع الیومي أو اكتساب 

  .ستخدامها في وقت احتیاج الطفل لها مدى الحیاةالخبرات من خاللها ال

ًویعد األسلوب عنصرا أساسیا في أدب األطفال" ، فالكاتب واألدیب ینبغي أال ...ً

ٕیجابه الطفل بألفاظ وأسالیب توقعه في حیرة، ألنه ال یفهمها، وانما یقدم للطفل في 



        
 
 

    
  
 

١١٩٨

 باإلسكندرية للبنات ةوالعربي اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الرابع العدد من األول املجلد   
 "أنموذجا شبلول فضل أمحد" األطفال أدب يف العالمات بنية  

اموسه من األلفاظ مع سنه العقلي ألفاظا وأسالیب تتناسب وقدرته اللغویة وفي إطار ق

ًأن الطفل یمكنه أن یفهم لغة وأسلوبا أرقى من لغته وأسلوبه مادام في قاموسه  ً
  :أدب األطفال فیما یليوعلى هذا یمكن حصر مواصفات أسلوب  )١("اللغوي

  .الوضوح وبساطة اللغة من حیث المفردات والتراكیب"-١

شحن قصص األطفال بوجه خاص بفیض من األفعال البسیطة الواضحة المعبرة، -٢

ًألنها تمنح الحدث والقصة نبضا جدیدا یجذب األطفال ً")٢(.  

ً والسهولة، حیث أن الجمل القصیرة أشد قربا من الطفل ألنه یرید أن اإلیجاز"-٣

  .ینتهي الحدث بسرعة

عدم المغاالة في التبسیط أو المبالغة في تقدیم المعلومات أو اإلفراط في اإلیضاح، -٤

  .لتحلیللتعوید الطفل على التفكیر وا

االبتعاد عن النصح واإلرشاد، فاألسلوب األدبي في القصة ال یصح أن یتحول إلى -٥

  .)٣ ("توجیهات أو إرشادات مباشرة 

ل یجعل الطفل یسعد بقراءة ما یفهم، وینفر ویتفق البحث في أن تبسیط أدب الطف

من النصوص الجامدة، كما أن الطفل یحتاج إلى التوجیهات التي یستنبطها من خالل 

ٍالنص حیث تتكون لدیه متعة لكونه استطاع االستنتاج والوصول إلى فائدة تختبئ بین 

  .الكلمات المكتوبة أو المقروءة

ًریة، قدمت لنا تصورا عاما عن منهج وخالصة األمر، فإن أشعار كل مرحلة عم ً
أحمد فضل في صیاغة لغته وأسلوبه؛ للتعرف على معجمه الشعري، والوقوف على 

  .أكثر المفردات الواردة ودالالتها بما یتوافق مع ملكاته اللغویة في كل مرحلة

                                                           

عبد المجید، عبد العزیز، القصة في التربیة أصولها النفسیة، تطورها، مادتها وطریقة سردها، ) ١(

 .٤٦م، ص١٩٩٨، ١دار المعارف، ط

، الشركة العربیة ) والنقدسلسلة دراسات في األدب(زلط، أحمد، أدب الطفولة أصوله واتجاهاته )٢(

 .٦٣، صم١٩٩٤للنشر والتوزیع، 

، الهیئة المصریة العامة، مصر، )فلسفته، فنونه، وظائفه(الهیتي، هادي نعمان، أدب األطفال ) ٣(

 .١٠٠- ٩٨ص. م١٩٨٦ ١ط



        
 
 

    
  
 

١١٩٩

 باإلسكندرية للبنات ةوالعربي اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الرابع العدد من األول املجلد   
 "أنموذجا شبلول فضل أمحد" األطفال أدب يف العالمات بنية  

 القصیدة سمات: 

َّأحمد فضل في میدان الطفولة حیث قدم بالنظر إلى الجهود التي بذلها شاعرنا 

مضامین هادفة ومتنوعة من موضوعات تربویة وأخالقیة تالئم روح الطفولة وجوها 

  .العام

ًفیما یلي نرصد أهم السمات العامة، انطالقا من تجربته الشعریة، واستنادا إلى  ً
  :المعاییر التي تضمنتها اتجاهاته النفسیة والتربویة والتي برزت كاآلتي

التي یسهل على األطفال اعتمد أحمد فضل على الجمل القصیرة والبسیطة، -١

  استیعابها، وتالئم خصائص نموهم العقلي، وتكون في حدود معجمه اللغوي

 فاعتمد لكل مرحلة ما یناسبها من حیث قصر الجملة وبساطتها، كما في 

  مقطوعة

  :)١("من أین یجيء الماء"

  في كل صباح

  أقف أمام البحر 

  :أسأل هذا الموج

  ؟.. من أین یجيء الماء

  ..هل من دمع األمطار

  ؟..أم من مجرى األنهار

الجمل االستفهامیة القصیرة تشد انتباه الطفل وتبعث في نفسه الشوق لمعرفة 

بقى معه في خزانة إجابة هذه التساؤالت وبالتالي تترسخ هذه المعلومات في نفسه وت

  .أفكاره وحصیلة تجاربه

  : یقول)٢("المآذن " وفي مقطوعة 

  مآذن المساجد 

                                                           

 ٣حر، مصدر سابق صشبلول، أحمد فضل، آالء والب) ١(

  ٣١ص،شبلول، أحمد فضل، أشجار الشارع أخواتي، مصدر سابق) ٢(



        
 
 

    
  
 

١٢٠٠

 باإلسكندرية للبنات ةوالعربي اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الرابع العدد من األول املجلد   
 "أنموذجا شبلول فضل أمحد" األطفال أدب يف العالمات بنية  

  مضیئة تشاهد

  صالتنا جماعة

  وتسمع القرآن 

  وترفع األذان 

  .بالحب الضراعة

طفال فهمها وحفظها فمثل هذه المقطوعات القصیرة تجعل من السهل على األ

وألن من طبیعة األطفال سرعة الملل، جاءت هذه الجمل بعیدة عن اإلطناب 

  .واإلسهاب، وفي هذه المقطوعة تتجلى القیمة الدینیة، وترسیخها في نفوس الناشئة

قضایا " وقد تحدثت نازك المالئكة في كتابها: استغل الشاعر أسلوب التكرار- ٢

تكرار : اهرة، وعرضت أنواعا من التكرار، ومن ذلكعن هذه الظ" الشعر المعاصر

  .)١( اللفظ، وتكرار الجملة، أو بیت شعر، أو مقطع، وتكرار الحرف

امه لتكرار اللفظ وتكرار ومن خالل دراستنا ألدب أحمد فضل نالحظ استخد

  :)٢("الخریف"الجملة ومثال تكرار اللفظ ما جاء في مقطوعة 

  فشمسنا دوائر 

  عیوننا دوائر

  حیاتنا دوائر 

  أحالمنا دوائر

  تكبر كل عام 

                                                           

المالئكة، نازك، قضایا الشعر المعاصر، قضایا الشعر المعاصر، منشورات مكتبة : انظر) ١(

 . م٣،١٩٦٧النهضة، بغداد ط

، م٢٠١١، ١الهیئة المصریة العامة للكتاب، ط) شعر لألطفال(دوائر الحیاة شبلول، أحمد، ) ٢(

 .٢٦ص



        
 
 

    
  
 

١٢٠١

 باإلسكندرية للبنات ةوالعربي اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الرابع العدد من األول املجلد   
 "أنموذجا شبلول فضل أمحد" األطفال أدب يف العالمات بنية  

من " حیاتنا دوائر" ًتأكیدا على عنوان الدیوان ) دوائر(فظة َِحیث جاء التكرار لل

خالل عدة لوحات شعریة تتعلق بحدوث الفصول األربعة من خالل دوران األرض 

  .حول نفسها

  التي جاءت)١("الماء " وكذلك نالحظ تكرار اللفظ مع تكرار الجملة في مقطوعة 

  :في بدایة القصیدة وعند نهایة المقطع

  الماء.. الماء.. الماء

  ما أحلى هذا الماء

  في النهر وفي الخلجان

  في البحر وفي الشطآن

  ما أحلى هذا الماء

  نشربه بعد التكریر

  ...نشربه بعد التقطیر

  الماء.. الماء.. الماء

  سر حیاة األشیاء

ما (وجاء بعدها تكرار الجملة فتكررت لفظة الماء لبیان أهمیته في حیاتنا ، 

ًتأكیدا على نقائه وعذوبته ، ثم بدأ بتعداد أماكن تواجد الماء، ثم ) أحلى هذا الماء

  .مرحلة تعقیم الماء، ثم اختتمها بقاعدة كونیة ال غبار علیها فالماء سر وجود األشیاء

ركب المادة التي تت" بوصفها : اهتم أحمد فضل شبلول بعنصر الصورة الشعریة- ٣

من اللغة بدالالتها اللغویة والموسیقیة، ومن الخیال الذي یجمع بین عناصر التشبیه، 

  .)٢("واالستعارة، والكنایة، والطباق، وحسن التعلیل

                                                           

 .١٤شبلول، أحمد، طائرة ومدینة، مصدر سابق، ص) ١(

م، ١٠،١٩٩٤الشایب، أحمد، أصول النقد األدبي، مكتبة النهضة المصریة للنشر والطبع، ط) ٢(

 .٢٤٩ص



        
 
 

    
  
 

١٢٠٢

 باإلسكندرية للبنات ةوالعربي اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الرابع العدد من األول املجلد   
 "أنموذجا شبلول فضل أمحد" األطفال أدب يف العالمات بنية  

و دقیق، فهو من جانب لم یثقل وقد استخدم الشاعر هذا العنصر على نح

موضوعاته بكثرة الصور وتالحقها؛ ألن ذلك سیثقل عقل الطفل ویشتت ذهنه، ومن 

ًجانب آخر، فقد كان حریصا على أن تكون الصورة مستمدة من عالم الطفل، وأن 
  . یتفاعل معها من خالل تفعیل طاقاته الذهنیة ومدركاته العقلیة

ًلشاعر أحمد فضل شبلول ونأخذ مثاال على قد تعددت مصادر الصورة لدى ا
  ):١("أحجار البیت تنادیني"ذلك ما جاء في مقطوعة 

  وردت ألفاظ األحجار

  في القرآن

  تلك النار

  تلقم بالناس

  تلقم باألحجار

  تطلب أكثر

  ُتطلب أوفر

 استمدها من القرآن الكریم حیث وصفها جاءت الصورة هنا من مصدر دیني

بالنار المستعرة التي تلتهم الناس والحجارة وتطلب المزید أجارنا اهللا منها، وهذه 

الصورة ربما تثیر فضول الطفل لیقرأ المزید مما یتعلق بهذا الموضوع والذي یعلمه 

  .اهيمعنى الثواب والعقاب، واالنضباط فیما أمرنا اهللا به من األوامر والنو

ومن الناحیة البالغیة نجد تشبیه النار باإلنسان الذي یجوع ویأكل وهو تشبیه 

  . بلیغ مستوحى من القرآن الكریم

حیث تمیزت أغلب أشعاره إلى : اهتم الشاعر احمد فضل باالطار الموسیقي- ٤

األطفال بأنها جاءت في صورة منظومات قصیرة في أبیاتها وأوزانها، كما أنه استخدم 

غلب تجاربه لألطفال األوزان القصیرة والمجزوءة، وهذا االتكاء على البحور في أ

القصیرة والمجزوءة دلیل على نضجه في استخدام اإلیقاع الموسیقي بقسمیه الداخلي 

                                                           

 .١٦ شبلول، أحمد فضل، أشجار الشارع أخواتي، مصدر سابق ص(١)



        
 
 

    
  
 

١٢٠٣

 باإلسكندرية للبنات ةوالعربي اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الرابع العدد من األول املجلد   
 "أنموذجا شبلول فضل أمحد" األطفال أدب يف العالمات بنية  

والخارجي، ولعل هذا الوعي الفني الناضج تبین عندما أضاف العالمات الموسیقیة في 

  :)١("مستشفى" مقطوعة بعض أناشیده وأغانیه لألطفال، كما في

  مستشفى متخصص 

  في الطب وفي العلم

  في العین وفي الفم

  ٍفي مرض یتلصص

  یتنامى، یتقلص

  بعظام اإلنسان

  ّیتخفى یتوارى

  في ساح األبدان

ب فتشكلت نالحظ أنه اعتمد على الجمل القصیرة وصاغها هنا على بحر الخب

بحیث اختار األدیب كلماته . منظومة جیدة الصیاغة، متناسقة العناصر، سهلة األلفاظ

بحیث أنها عند تجاورها جاءت منسجمة تنساب انسیابا، فهي متآلفة الحروف ال تنافر 

  .فیها وسهلة في النطق

وتنبع موسیقى الشعر من إحساس المتلقي بإیقاع الصیاغة الشعریة، ویتحقق 

  .ع الشعري، من خالل تتابع التفصیالت التي تشكل أوزان الشعراإلیقا

وهي أن یشمل النص األدبي  :حرص أحمد فضل شبلول على بساطة الفكرة- ٥

أن تكون "ًالذي یقدمه لألطفال على أفكار بسیطة ال تبتعد كثیرا عن بیئتهم، بمعنى 

، حیث استطاع األدیب )٢("عن تجارب مرت باألطفال، وفي استطاعتهم أن یفهموها

أحمد فضل شبلول في كثیر من أفكاره أن یقترب بصورة واضحة من طبیعة أدب 

ًاألطفال، ویستنبط الفكرة غالبا من الطبیعة التي تحیط بالطفل ألجل خدمة الهدف 

ویا أو دینیا أو خلقیا أو ترفیهیا، السیما أنه األساسي وهو إما أن یكون تعلیمیا أو ترب

                                                           

 .١٨شبلول، أحمد فضل، دیوان طائرة ومدینة، مصدر سابق، ص) ١(

 .٢٢٧، حسن، أدب الطفل العربي دراسات وبحوث، مرجع سابق، صشحاته) ٢(



        
 
 

    
  
 

١٢٠٤

 باإلسكندرية للبنات ةوالعربي اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الرابع العدد من األول املجلد   
 "أنموذجا شبلول فضل أمحد" األطفال أدب يف العالمات بنية  

" مقطوعته  دمجها في قالب لفظي سهل، وصیاغة سلسة غیر معقدة، ونلتمس هذا في

  :)١("أحب الحیاة

  أحب الحیاة

  بشر وكل ال

  وقلبي كبیر 

  كقلب القمر

عند قراءة لهذه المقطوعة سرعان ما تنبلج أساریره، ویدرك قیمة التفاؤل في 

الحیاة، ونشر المحبة واأللفة والسالم بین مختلف فئات المجتمع، والفكرة التربویة في 

ٕهذه المقطوعة تتمثل في حب الخیر للجمیع وایثارهم لآلخرین حتى یعیش المجتمع 
ًوتفاهم، وارتباط السعادة بالتسامح والسالم الداخلي أوال، ثم بین الطفل وبین بسالم 

  .أصدقائه

ٍومن ناحیة أخرى نجد الكثیر من األفكار التعلیمیة التي تمأل دیوان شاعرنا أحمد 

  ):٢("أشجار الشارع أخواتي " َفضل شبلول ونأخذ مثاال على ذلك مقطوعة

ّتلك حروف شجریة  ٌ  

  تخرج من منطبق الفم

  فیها الشین

  وفیها الضاد 

  وفیها الكاف 

  فیها الجیم 

  وفیها الیاء وفیها القاف

  ّوالشجار 

                                                           

شبلول، أحمد فضل، أحب الحیاة، الهیئة العامة لقصور الثقافة، مجلة قطر الندى، القاهرة، ) ١(

 .٢١م، ص٢٠١٧، ٥٦٧عدد

 .١١ أخواتي،ص شبلول، أحمد فضل، أشجار الشارع(٢ ) 



        
 
 

    
  
 

١٢٠٥

 باإلسكندرية للبنات ةوالعربي اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الرابع العدد من األول املجلد   
 "أنموذجا شبلول فضل أمحد" األطفال أدب يف العالمات بنية  

  إنسان یبحث في أحوال

  األشجار

فالشاعر جمع في هذه المقطوعة العدید من المعلومات التي تتعلق باألشجار ثم 

سمیت بذلك لخروجها من شجر الفم وهو منفتح ما بین تطرق للحروف الشجریة و

اللحیین، وهنا تظهر بساطة الفكرة التعلیمیة التي استطاع من خاللها الشاعر رصد 

  .هذه الحروف لیسهل على الطفل التعرف علیها وبالتالي حفظها وتعلمها

  : حرص على إرفاق الصور والرسومات واأللوان الجذابة بالنصوص األدبیة- ٦

ك له بالغ األثر في جذب الطفل وتحبیبه بالكتاب وتنمیة ذكائه المعرفي وذل

ًوالعاطفي، والرسومات ال تصور الكلمات المكتوبة فحسب، بل تخلق بعدا جدیدا أبعد  ً

من حدود النص، ویمكن للصورة أن تأخذ القارئ إلیها، بل إن كال من الصورة والكلمة 

ا یترتب على ذلك تنشیط المعاني وانتعاش في الحقیقة تحكي قصة في ذات الوقت، مم

ّالنصوص، وتأخذ الصورة والرسومات قوتها من األلوان، وهي لیست مجرد ملصق 
بجانب النص، بل هي اللمسة، والرائحة، والحیویة، فالرسم یفسر النص، والرسام 

ّكالموزع الموسیقي؛ عندما یفسر المقطوعة الموسیقیة
)١(.  

ومن جانب آخر تساعد هذه القصص المصورة على دعم استقاللیة األطفال، 

ٕواكسابهم الشعور بالنجاح، من خالل تعزیز المهارات التي سبق لهم تعلمها طیلة 

ذل قصارى مراحل نموهم المبكرة، لیشعر الطفل بضرورة استمراریة تطویر مهاراته وب

  .جهده في التمیز والصعود نحو االستقاللیة واالعتماد على النفس

  ):٢("عیون"ًولنأخذ مثاال على ذلك مقطوعة 

  ما أجمل الدعاء

  في لحظة البكاء

  فالقلب في خشوع 

  والعین في دموع

                                                           

 .٢٤٤، ص٢٠٠٢، ١مقدمة في أدب الطفل، جامعة القاهرة،طینظر حسین، كمال الدین، ) ١(

 .٧أحمد فضل، طائرة ومدینة،مصدر سابق ص،  شبلول  (٢ ) 



        
 
 

    
  
 

١٢٠٦

 باإلسكندرية للبنات ةوالعربي اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الرابع العدد من األول املجلد   
 "أنموذجا شبلول فضل أمحد" األطفال أدب يف العالمات بنية  

  تسجد لإلله

  فتسجد الحیاة

ر على تعزیز الریاضة التي یحبها األطفال جمیعهم دون استثناء فكانت وحرص الشاع

  :التي وصف الشاعر منظر الكرة المتدحرجة بین األقدام بقوله )١("الكرة" مقطوعة 

  تدور العین في الملعب

  على األقدام والجبهة

  وتجري الساق

  وفوق العشب

  عند قوائم المرمى

  یدور سباق

  ٌوألعاب لها فن

  وتخطیط له علم

إن أحمد فضل شبلول عبر عن مضامینه، ونقل أبعادها على : ویمكننا القول

نحو فني، وتبین لنا مدى حرص الشاعر على صیاغة منظوماته بالشكل المناسب 

ٕمدعما بكل الوسائل المساعدة، مراعیا خصوصیة األطفال، وجذبهم وامتاعهم والتأثیر  ً
نائه بالتشكیالت الفنیة التي تتضمنها سماته، واعتماده على األلفاظ فیهم من خالل اعت

كما . السهلة، والفكرة البسیطة، واستخدام الصور الشعریة القادرة على اإلثارة والجذب

أنه استخدم األسالیب التي تعمل على إثراء منظوماته، وتزید من فاعلیتها وحیویتها، 

  . وحرصه على المقطوعات القصیرةفضال عن التنوع في اإلطار الموسیقي،

 العالماتي وتركیبه الشعري القص بنیة:  

ًإذا كان األدب مظهرا من مظاهر تجلي الفكر، فإن السرد فن من فنونه، كما 
السرد بوسائطه وأنواعه المتعددة هو إحدى طرائق نقل األفكار : "یقول بول ریكور

                                                           

 ٢٠ المصدر السابق، ص (١ ) 



        
 
 

    
  
 

١٢٠٧

 باإلسكندرية للبنات ةوالعربي اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الرابع العدد من األول املجلد   
 "أنموذجا شبلول فضل أمحد" األطفال أدب يف العالمات بنية  

سائل دورانها بین أفراد المجموعة الثقافیة واللغویة الواحدة، وفیما والقیم، ووسیلة من و

  ) ١("بینهم بین غیرهم، وأداة من أدوات صنع الوعي العام

 یذكر الوقائع والحوادث في ثوب قصة تساق والشعر القصصي هو الذي"

مقدماتها، وتقص حاالتها ومناظرها وینطق أشخاصها الذین یترابطون بنسبة دورهم 

  )٢("فیها 

 الواقعیة وغیر الواقعیة ؛یبحث والشاعر عندما یرید أن یستفید من تجارب حیاته

ًعن مناهج للتعبیر عن هذه األفكار، ویتخذ وراء حذاقته الشعریة أسلوبا ال یبتعد عن 

ّما نسمیه قصة شعریة ّ.  

ًإن القصة الشعریة بوصفها مجمعا : " وترى الباحثة المعاصرة عزیزة مریدن
أوسع، إذ تطرق أبواب للشعر والقصة تجعلنا نحیا التجربة النفسیة الواحدة في نطاق 

تفكیرنا ومشاعرنا، فنحیا التجربة مرتین، أو نحیاها على نحو مزدوج، حیاة الحادثة 

الواقعیة، وحیاة الفكر العلوي والخیال السامي الذي یحملنا الشعر على أجنحته لیوصلنا 

  )٣("إلیه

إنما " وال یتوقف السرد عند النصوص األدبیة التي تقوم على عنصر القص 

ٕیتعدى ذلك إلى األعمال الفنیة من لوحات وأفالم وایحاءات وصور متحركة واعالنات  ٕ
ففي كل هذه ثمة قصص تحكي، ویهدف علم السرد إلى استخراج القوانین والبنى 

  ) ٤("ر من دالالت الكلیة التي تمنح النص ما یجده المفس

ولو رجعنا إلى الشعر العربي القدیم، لعثرنا على أجزاء كثیرة تتجلى فیها مالمح 

ٕالقصة وسماتها العامة، وان لم تؤلف باألسلوب القصصي الحدیث، وذلك أمر 

                                                           

سعید الغنامي، المركز الثقافي العربي، الدار :  ریكور، بول، الوجود والزمان والسرد، تر(١) 

 .٣١ص. م١٩٩٩البیضاء، المغرب، 

، ١خفاجي، عبد المنعم، دراسات في األدب الجاهلي واإلسالمي، دار الجیل، بیروت، ط) ٢(

 .٩٠، ص١٩٩٢

 .٢٣،ص١٩٨٤، ١مریدن، عزیزة، القصة الشعریة في العصر الحدیث، دار الفكر، دمشق، ط) ٣(

 مرتاض، عبد الملك، مدخل في قراءة البنیویة، مجلة عالمات، النادي األدبي (٤ ) 

 .١٧م، ص٢٩،١٩٩٨بجدة،ج



        
 
 

    
  
 

١٢٠٨

 باإلسكندرية للبنات ةوالعربي اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الرابع العدد من األول املجلد   
 "أنموذجا شبلول فضل أمحد" األطفال أدب يف العالمات بنية  

طبیعي؛ إذ تختلف القیم الفنیة واألدبیة والشعریة نتیجة اختالف البیئة والثقافات 

  .المختلفة السیما اذا كانت مقدمة لألطفال

یجمع بین أسلوب القصة وبین غنائیة الشعر، " إن شعر األطفال القصصي 

 ویتسم باالرتباط الموضوعي، وتسلسل الحدث، وعقدة الموقف، ونهایة األزمة، وغالبا

ما یهدف إلى بث حكمة أو فكرة مكثفة تشمل عبرة، وغالبا ما تكون على لسان 

  . )١("الحیوان؛ ألنها األقرب إلى إدراك األطفال ونفسیاتهم

واألسلوب القصصي من أسبق األسالیب األدبیة إلى استجالء صور الحیاة 

االجتماعیة، ورصد تفصیالتها المثیرة الحیة وبأسلوب فني یجذب اهتمام القارئ ویثیر 

  .اهتمامه

وقد تأتي القصة تؤكد معنى الوحدة المتسلسلة والتالحم المنطقي بین تجربة 

 من خالل سرد واقعة معینة، أو موقف ذاتي بنسج فني مثیر، األدیب وتعبیره، وذلك

یتابعها المتلقي بشغف ومتعة، وینساق وراءها حتى تتأزم األحداث فیها فتقترب أحیانا 

  .لذروة التعقد حینها یترصد المتلقي بلهفة حلها

وأحیانا أخرى ال تتضمن القصة أیة عقدة، بل تصاغ دون أن تتشابك أحداثها 

 للمتلقي االندماج في جوها ومحیطها، والفضل في ذلك یعود لتجسیم صیاغة تتیح

  ).٢(المواقف، وتصویر المشاعر، وسرد الخواطر حسبما تجري في العقل الباطن

مبحث؛ ألنه یتفق مع رؤیتي الخاصة، والدور وهذا ما ینطبق على هذا ال

اإلیجابي في تضمین شعر الطفل بحكمة أو فكرة تشمل عبرة یستفید منها الطفل في 

 .أمور حیاته، وتحقق له شیئا من ذاته

وقد خاض األدیب أحمد فضل شبلول تجربة القص الشعري كغیره من الشعراء 

ًا كبیرا من العناصر الفنیة، التي تثیر ًویعد نتاج القص عنده إضافة إلى منظوماته قدر ً

                                                           

واقع : الشعر واألناشید في أدب األطفال ( العمري، سائدة، أدب األطفال في فلسطین ) ١(

 . ٣٩، ص٢٠٠٨، ورقة عمل مقدمة للیوم المدرسي، مركز القطان، )ومشكالت

، ١٠١العدد/ انظر خلف، سالم احمد، السرد القصصي عند أبي تمام، مجلة كلیة اآلداب) ٢(

 . ١٩٨جامعة القاهرة، ص



        
 
 

    
  
 

١٢٠٩
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 "أنموذجا شبلول فضل أمحد" األطفال أدب يف العالمات بنية  

الوصف وتحفز الخیال، وتعد من الوسائل المهمة التي تحرك مشاعر األطفال وتثیر 

  .َّانتباههم، وتبرز عمله األدبي في أجمل حلة

ن أغلب أشعاره حوار إوركز الشاعر في قصصه على استنطاق الطبیعة حیث 

قیم التربویة والتعلیمیة وغیرها من الظواهر ًمع الطبیعة یبث من خاللها كثیرا من ال

  . الطبیعیة التي تكون في واقع الطفل وتحتاج إلى تفسیرات

 اللغویة العالمة في التناص:  

یعد التناص من األسالیب األدبیة والتقنیات الفنیة الحدیثة التي اعتمد علیها 

ًالشعریة بنصوص أخرى تعطي نصوصهم نوعا الشعراء واألدباء؛ إلثراء نصوصهم 
من المغایرة في التعبیر، وقد تستخدم كدعم لفكرة ما، أو إثبات أو نفي لمحتوى 

  .النصوص حسب ما یقتضیه النص األدبي، مما یسهم كذلك في بناء تركیبها الجمالي

وقد تمكن الشاعر أحمد فضل شبلول من استثمار هذا التناص بأشكاله المتعددة، 

ٕوظیفه فنیا وموضوعیا بما یتناسب مع مدركات األطفال العقلیة، وابراز التعالق بین وت ً ً
نصوصه والنصوص األخرى عن طریق االقتباس، والتصریح، واإلیحاء إلثارة 

  .أحاسیس األطفال وتشویقهم وجذب انتباههم

  :وقد جاء أسلوبه في التناص على النحو التالي

ر أحمد شبلول یظهر له بوضوح حرص الشاعر  إن القارئ لشع:التناص الدیني- ١

على توظیف التراث الدیني في شعره، حیث أن االستلهام من القرآن والتراث الدیني له 

بالغ األهمیة في االرتقاء بالشعر، وتضفي على نصوصه الثراء، وتمنحه القدرة على 

  .التواصل مع القیم الكبرى في تراثنا الدیني والفكري واألدبي

تخدم الشاعر هذا النوع بتغییر في التركیب أو استخدم بعض ألفاظه، إما  وقد اس

بالتصریح أو باالقتباس أو التلمیح واإلضمار، وتحویلها إلى مقصد ومعنى یرمي إلیه، 

أشجار الشارع "ویعرف هذا النوع بالتناص المباشر، ومثال ذلك ما جاء في مقطوعة 

  ):١("أخواتي 

  ّوأبونا آدم في الجنة

                                                           

 .١٢-٧لشارع أخواتي، مصدر سابق،صشبلول، أحمد فضل، أشجار ا) ١(



        
 
 

    
  
 

١٢١٠
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  اهللا نهاه عن قطف الثمرة

  ّفیما حرم من شجرة

  وكذلك حواء األم

  لكن أكال

  واستمعا

  لكالم الشیطان

یظهر من النص السابق الحضور الواضح للنص القرآني، حیث یتناص مع 

  ® ¬ » ª © ¨ § ¦ ¥ ]: النص القرآني في قوله تعالى
¯ ° ± ² ³ ´ µ ¶ ¸ ¹  Z )١(.  

  :وفي نفس المقطوعة یقول

  فیها أشجار للتزیین

  فیها أشجار الیقطین

  وأراها في صفحات كتابي

  ٌأشجار تخرج من سیناء

  خضراء...أشجار خضراء

  لیست مرداء، وال جرداء

  لیست من أشجار الزقوم

  ٌفالزقوم شجر ملعون 

  ار النارُشجر من أشج

  لیس من األخیار

                                                           

 .٣٦-٣٥سورة البقرة، اآلیتان ) ١(



        
 
 

    
  
 

١٢١١

 باإلسكندرية للبنات ةوالعربي اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الرابع العدد من األول املجلد   
 "أنموذجا شبلول فضل أمحد" األطفال أدب يف العالمات بنية  

ًوقد استفاد الشاعر أحمد فضل شبلول كثیرا من مفردات القرآن التي وردت فیها 

األلفاظ التي تدل على األشجار لیضمنها أبیاته الشعریة، فنرى اقتباساته التي اقتبسها 

)١(Z ¨ §  ¦ ¥ ¤ ] :مقتبسة من قوله تعالى) أشجار الیقطین(كـ 
 .  

 A  @ ? < ] :مقتبسة من اآلیة) أشجار تخرج من سیناء( وفي 
B C D E F Z)٢(

 .  

، من )ٌفالزقوم شجر ملعون، شجر من أشجار النار(واقتبس الشاعر البیت اآلتي 

 a b c d e f g h  ` _ ^  [ \] :قوله تعالى
i  j k l m n o p      q r  Z)٣(

 .  

ّویظهر لنا مما سبق استغالل الشاعر ألكبر قدر من اآلیات القرآنیة التي تزید 
موضوعه فاعلیة وقیمة، وقد تضمنت هذه االقتباسات معاني ودالالت استطاع 

ٍالشاعر بصورة ما أن یوصلها للطفل، فمنها تعریف الطفل على قدرة اهللا وتنوع 

شجرة منها الضار ومنها النافع، ومنها المبارك ومنها الملعون، وهذا مما مخلوقاته، فال

  .یجعل الطفل یعمل عقله ویفكر في مخلوقات اهللا وعظیم قدرته

أما في مجال الشخصیات الدینیة فقد استحضر شخصیات الرسل واألنبیاء، وهذا 

هم على االقتباس جاء من غایة التعریف بقصصهم والمعجزات التي منحها اهللا ل

خالف المعتاد والمألوف في قوانین الكون وأنظمته حتى تضع الباحث أمام البرهان 

الواضح الدال على صدق الرسول أو النبي، وقد استعان الشاعر بها في أبیاته 

ّالشعریة، فقد تكلم عن سیدنا سلیمان الذي علمه اهللا لغة الطیر، وجاء من خاللها 
ن سیدنا موسى عندما استسقى لقومه فأمره اهللا أن حدیثه مع الهدهد، وكذلك تحدث ع

واستقى الشاعر ألفاظه وأحداث . یضرب بعصاه الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عینا

ّهذه الوقائع من نصوص القرآن الكریم، لیعمق دالالتها، ولتبقى صورة حیة داخل ذهن 
  .الطفل، مما یساعد على استحضارها ورسوخها

ب الخفي من التناص الدیني في تجربة أحمد فضل شبلول أما ما ورد في الجان

ًالشعریة لألطفال، فقلیل جدا موازنة بالتناص الظاهر ً ٌ.  
                                                           

 .١٤٦ سورة الصافات، آیة) ١(

 .٢٠سورة المؤمنون، آیة ) ٢(

 .٦٥- ٦٢ورة الصافات، اآلیات س) ٣(



        
 
 

    
  
 

١٢١٢

 باإلسكندرية للبنات ةوالعربي اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الرابع العدد من األول املجلد   
 "أنموذجا شبلول فضل أمحد" األطفال أدب يف العالمات بنية  

وربما یرجع ذلك إلى اهتمامه الشدید بتسلیط الضوء مباشرة على النصوص 

القرآنیة، والشخصیات ذات األثر في نفس الطفل، وربطه بالنصوص الغائبة وفهمها، 

وقدراتهم العقلیة البسیطة، التي ال ) األطفال( استیعاب المتلقین بشكل أقوى لدرجة

  .تحتمل استیعاب هذا النوع من التناص

  :)١(" الصیف" ومثال ما جاء في الجانب الخفي مقطوعة 

  فترتوي العیون باأللوان

  وتنتشي النفوس بالریحان

  لنلبس عقد الف

  طوق الیاسمین

  تزقزق الطیور 

  في رواحها المیمون

  وفي غدوها األمین 

حیث جاء التناص هنا في المعنى المأخوذ من حدیث الرسول صلى اهللا علیه 

ًلو أنكم تتوكلون على اهللا حق توكله لرزقكم كما یرزق الطیر، تغدو خماصا ( :وسلم
اظها صباحا تغدو لطلب رزقها ، وهنا یرى الشاعر أن الطیور عند استیق)وتروح بطانا

وهي تعلم أن اهللا سیرزقها حتى تعود في المساء وقد بارك اهللا لها في رزقها بعد أن 

  .ًكانت ال تملك من الغذاء شیئا

 وفي هذا النوع من التناص یستدعي الشاعر الشخصیات :التناص التاریخي- ٢

الموروث الثقافي بواقعه، واألحداث التاریخیة واألماكن األثریة في محاولة لربط هذا 

ًوهذا النوع من التناص یضفي على النصوص الجلیلة نوعا من الجالل والعراقة، 
  .ًویجعلها قابلة للتأویل بعیدا عن الغموض والتعقید

إن إحساس الشاعر المعاصر بمدى غنى التراث وثرائه یمنح القصیدة المعاصرة 

عر نفسه من نزوع إلى إضفاء نوع ًطاقات تعبیریة غیر محدودة، فضال عما في الشا

  .من الموضوعیة والدرامیة على عاطفته الغنائیة

                                                           

 .١٦شبلول، أحمد فضل، دوائر الحیاة، مصدر سابق، ص) ١(



        
 
 

    
  
 

١٢١٣

 باإلسكندرية للبنات ةوالعربي اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الرابع العدد من األول املجلد   
 "أنموذجا شبلول فضل أمحد" األطفال أدب يف العالمات بنية  

ٕواذا تأملنا أدب أحمد فضل شبلول ال نجد فیه الكثیر من التناص التاریخي 

 )١("بیریه الحكیم " ًمقارنة بالتناص الدیني فمما جاء في التناص التاریخي في كتابه 

كیلوبترا التي كانت تحمل على جبینها تاج "حیث تحدث فیه عن الملكة العظیمة 

 –مصر، والتي أحبت أنطونیو الذي كان یحكم روما، والذي انتحر بعد أن بلغه 

وقعة الحربیة التي عرفت باسم  أن الملكة المصریة كیلوبترا قد ماتت أثناء الم–بالكذب 

  :موقعة اكتیوم، فصاح أنطونیو

وماذا تنتظر بعد اآلن یا أنطونیو، لقد سلبك الموت من كانت تحبب إلیك 

  ..."الحیاة

وقد اتضحت عند األدیب أحمد فضل شبلول من خالل : التناص بالتراث الشعبي- ٣

ل حدث مهم یستمتع التي تعد قصة ینسجها الخیال الشعبي حو" الحكایة الشعبیة،

الشعب بروایتها، واالستماع إلیها إلى درجة أنه یستقبلها جیال بعد جیل عن طریق 

جزء أصیل من التراث، وتكتسب خصائص " وهذا یعني أنها) ٢("الروایة الشفویة

ٕمجتمعها التفصیلیة، وان كانت في توجهها الشمولي، تأخذ عمقها الطبقي لكل 
ذلك أنها تعبر عن نماذج إنسانیة ذات أبعاد أخالقیة، ثم هي صورة " )٣("الشعوب

انیة في حقیقتها األصلیة، وفي طبیعتها الفطریة، وأنها ألحفل واضحة لهذه اإلنس

    ).٤("بالشواهد والدالئل في توضیح هذه الصورة من أي تراث إنساني آخر

به بیریه الحكیم یتحدث عندما حكى وتظهر عن األدیب أحمد شبلول في كتا

  :حیث كان الحوار بین الحكیم وبین البیریه فیقول )٥("جحا"شخصیة 

                                                           

، الهیئة العامة لقصور )نثر لألطفال(حدث شبلول، أحمد فضل، بیریه الحكیم یت) ١(

 .٣٢، ص.م١٩٩٩الثقافة،

إبراهیم، نبیلة، أشكال التعبیر في األدب الشعبي، دار نهضة مصر للطباعة والنشر، ) ٢(

 .١٠٧م ص٢،١٩٧٤ط

، ١الخلیلي، علي، البطل الفلسطیني في الحكایة الشعبیة، مؤسسة ابن راشد للنشر، القدس، ط) ٣(

 .٩م، ص١٩٧٩

سرحان، نمر، الحكایة الشعبیة الفلسطینیة، مركز أبحاث منظمة التحریر الفلسطینیة، بیروت، ) ٤(

 .١٣ص. ت.د

 .٣٤شبلول، أحمد فضل، بیریه الحكیم یتحدث، مصدر سابق ص) ٥(



        
 
 

    
  
 

١٢١٤

 باإلسكندرية للبنات ةوالعربي اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الرابع العدد من األول املجلد   
 "أنموذجا شبلول فضل أمحد" األطفال أدب يف العالمات بنية  

  ؟..ومن هي الشخصیة الثانیة التي ستحدثني عنها: البیریه

  "جحا"الشخصیة الثانیة هي شخصیة : الحكیم

  ؟!..!جحا: البیریه

  ..نعم جحا صاحب النوادر والحكایات الغریبة والمضحكة: الحكیم

  ؟..وأین ولد هذا الجحا: البیریه

  ..ونكاتها الرائعة.. بمرحها الحلو.. ولد في حارات القاهرة: الحكیم

  .الخ.. كیف ذلك: البیریه

وكذلك یظهر لنا التناص عند أحمد فضل شبلول في أغاني الصغار القدیمة التي 

) ١("بیریه الحكیم یتحدث" الصغار یرددونها حتى وقتنا الحاضر فیقول في كتابه الیزال

  :فیقول

  یا طالع الشجرة

  هات لي معاك بقرة

  تحلب وتسقیني

  ..بالملعقة الصیني

 أغلب المجتمعات حیث یظهر من هذه المقطوعة الغنائیة التي التزال متداولة في

أن األدب الشعبي جزء من ثقافة المجتمع، ولذلك عمد الشاعر لتوظیفه في شعره 

  .باعتباره رابطا بین الماضي والحاضر

حیث اعتنى األدیب أحمد شبلول بالتراث األدبي وربطه بالحاضر : التناص األدبي- ٤

ًكونه مادة غنیة بالتمیز واإلبداع، ومنهال خصبا یثري لغته الش عریة من خاللها، ً

  :)٢(" كتابي نهر معلومات" ًوتمثیال لهذا الرابط ما كتبه في مقطوعة 

  أرى األكوان في كتبي 

                                                           

 . ٦شبلول، أحمد فضل، بیریه الحكیم یتحدث، مصدر سابق، ص) ١(

 . ٢٨شبلول، أحمد فضل، أشجار الشارع أخواتي، مصدر سابق ص) ٢(



        
 
 

    
  
 

١٢١٥

 باإلسكندرية للبنات ةوالعربي اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الرابع العدد من األول املجلد   
 "أنموذجا شبلول فضل أمحد" األطفال أدب يف العالمات بنية  

  وأقرؤها مع األدب

  وقال الشاعر العربي

  :أبو الطیب

  "وخیر جلیس في الزمان كتاب"

  :ظاهر، مأخوذ من أبیات شعر أبي الطیب المتنبيوهنا یظهر التناص بشكل 

  وخیر جلیس في الزمان كتاب    ٍوخیر مكان في الدجى سرج سابح

حیث یظهر توظیف الشاعر لهذا التناص، من خالل استخدامه لشطر البیت 

الشعري، وهذا یدل على سعة اطالع الشاعر، وقدرته على استحضار الماضي ودمجه 

  . قدرة استیعاب األطفال للنصوص التراثیة القدیمةفي نصه بشكل یتناسب مع

ونالحظ أن شعر أحمد فضل شبلول قائم على توظیف معطیات تراثیة أبرزها 

التعالق المرتبط مع القرآن الكریم، وطریقة توظیفه التي عمد فیها إلى إمداد نصه 

ًالشعري بما یكفل له النجاح، والتأثیر في النشء الصغیر نفسیا وفكریا،  من خالل ً

ٕاإلفادة من هذا الموروث الدیني، وتوظیف ألفاظه وایحاءاته ومعانیه في أبیاته، وال 
یخفى علینا أثرها العظیم في توجیه الناشئة، وتقویمهم، وتوثیق صلتهم بموروثاتهم 

  .الدینیة

  اللغویة غیر العالمات تشكیل :الثاني المطلب

  :ةإلظهاریا العالمات :ًأوال

   :األیقونة .١

ّهي تلك العالمة الدالة على موضوعها عن طریق المشابهة؛ سواء كانت 
ّالمشابهة بواسطة الرسم أو المحاكاة، إنها عالمة  تحتوي على خصیصة تجعلها «ّ

ّداللة، رغم أن موضوعها غیر موجود مثل أثر القلم الذي یمثله المثلث ّّ ّ، وكل )١(»ّ
  .الصور والبیانات والتصامیم والخرائط واالستعارات وغیر ذلك من األیقونات

ّ وفي هذا الشأن یعرف بیرس األیقونة بأنها  ّالعالمة التي تشیر إلى الموضوع «ّ
وتمتلك العالمة هذه الطبیعة سواء . عبر الطبیعة الذاتیة للعالمة فقطّالذي تعبر عنه 

ّصحیح أن األیقون ال یقوم بدوره ما لم یكن هناك . وجدت الموضوعة أم لم توجد
ًموضوع فعال ولیس لهذا أدنى عالقة بطبیعته من حیث هو عالمة، سواء كان . ٌ

                                                           

، ١٩٨٠ سوریا، سنة-  دمشق- ّذریل، عدنان، اللغة واألسلوب، منشورات اتحاد الكتاب العرب) ١(

 .١٢٥ص



        
 
 

    
  
 

١٢١٦

 باإلسكندرية للبنات ةوالعربي اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الرابع العدد من األول املجلد   
 "أنموذجا شبلول فضل أمحد" األطفال أدب يف العالمات بنية  

ًالشيء نوعیة أو كائنا موجودا أو عرفا ً ًلشيء یكون أیقونا لشبیهه عندما ّفإن هذا ا. ً

  . )١(»یستخدم كعالمة له

ّده وظف األیقونة بشكل متناغم مع وباالطالع إلى أدب أحمد فضل شبلول نج

الموضوعات بقصد تدعیم الدالالت والمفاهیم المقدمة للطفل، إلى جانب النصوص 

ًاللغویة المصاحبة لهذه الصور، مراعیا في ذلك القدرات الذهنیة والنفسیة والمعرفیة 
  .للطفل، من أجل تحقیق التكامل الداللي بین اللغة والصورة في النصوص

أحجار البیت "  على ذلك حادثة الحجر األسود في مقطوعة نأخذ مثاال

  :ّفعبر بقوله) ٢("تنادیني

  واشترك السادة في رفع الحجر األسعد 

حیث جاء الرسم في الصفحة المقابلة مبینا كیفیة اشتراك القوم في رفع الحجر 

ن طریق وضعه على رداء ثم االشتراك في رفع هذا الحجر لیكون األسود، وذلك ع

الجمیع قد اشتركوا في رفعه دون قتال، ولرسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم یرجع هذا 

  :االقتراح كما هو موضح في كتب السیرة وبالرسم كما یلي

 

  :فیقول )٣("سنابل"ّكذلك عبر بالرسم المدعم بالكالم مقطوعة 

  سنابل األمل 

  توزع األمان 

  .على بني اإلنسان

                                                           

 أنظمة العالمات في اللغة -مدخل إلى السیمیوطیقا: قاسم، سیزا، حامد،  نصر أبوزید وآخرون) ١(

 .١٤٢ص.،)١٩٨٧(١ المغرب، ط- الدار البیضاء-واألدب والثقافة، منشورات عیون المقاالت

 .١٩شبلول، أحمد فضل، أشجار الشارع أخواتي، مصدر سابق، ص) ٢(

 .٢٩ شبلول، أحمد فضل، طائرة ومدینة، مصدر سابق ص(٣ ) 



        
 
 

    
  
 

١٢١٧

 باإلسكندرية للبنات ةوالعربي اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الرابع العدد من األول املجلد   
 "أنموذجا شبلول فضل أمحد" األطفال أدب يف العالمات بنية  

  :وهنا یقول

  َّفمرة یصیر

  ررغیفنا الكبی

  وتارة یكون

  مواسم األعیاد 

  وفرحة البالد

  :اللون .٢

اللون هو أول خصوصیة یجذب المشاهدین، فیعجبهم أو یؤدي إلى حزنهم، ویعد 

أداة أساسیة للتصویر الذي یرتبط توظیفها بالزمان والبیئة واللغة "اللون في األدب 

والتعمق في اآلثار األدبیة تثبت . )١("ي وعوامل أخرىٕوالتراث وابداع األدیب وذوقه الفن

أن استخدام األلوان فیها لیس من الصدفة، كما لو تستعمل فیها لمجرد التزیین؛ بل 

  .)٢("ة وطیدة بین اللون ومستویات النص البنیویة والبالغیة والتعبیریةتوجد صل

ألوان أساسیة وأخرى ثانویة، فاأللوان : وقد قسم الباحثون األلوان إلى نوعین"

األبیض، واألحمر واألخضر، واألزرق، واألسمر، أما األلوان الثانویة : هياألساسیة 

فتتمثل باأللفاظ التي تعني داللة لونیة تعود إلى األلوان األساسیة، أو أنها تعطي داللة 

  .)٣("لونیة جدیدة

ي تنبض ٕواذا تأملنا دواوین الشاعر أحمد فضل شبلول نجدها ملیئة باأللوان الت

بالحیاة والحركة، وبالتالي تؤثر على نفسیة الطفل ومدى تقبله للمادة المقدمة في هذه 

الدواوین سواء العلمیة أو التربویة أو الدینیة أو الوطنیة أو الطبیعیة، ولذلك استغل 

                                                           

دیاب، محمد حافظ، جمالیات اللون في القصیدة العربیة، مجلة الفصول، الهیئة المصریة ) ١(

 .٤١م، ص١٩٨٤، القاهرة، ٥العامة للكتاب، ع

عصفور، جابر، الصورة الفنیة في التراث النقدي البالغي عند العرب، المركز الثقافي العربي، ) ٢(

 .٢١٨م، ص١٩٩٢، ٣ط

 .١٩المرجع نفسه، ص) ٣(



        
 
 

    
  
 

١٢١٨

 باإلسكندرية للبنات ةوالعربي اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الرابع العدد من األول املجلد   
 "أنموذجا شبلول فضل أمحد" األطفال أدب يف العالمات بنية  

ّالشاعر عنصر اللون ودعم به مواضیعه الشعریة، وعلى سبیل المثال نأخذ األلوان في 
  : في وصفه للبلح وتعدد ألوانه فیقول في المقطوعة)١("ائر الحیاة دو" مقطوعة 

  ویكثر البلح

  ألوانه الحمراء

  والصفراء

  والسوداء

  تزین األسواق

ّوعبر عن ذلك بالرسم في الصفحة المقابلة فنرى البلح المتدلي في النخیل وقد 
 األحمر، واللون األصفر، والبني القاتم، في وسط خضرة األوراق جاء منه اللون

ًالمتدلیة، الرتوائها ووفرة منتوجها من التمر، وقد جاء الرسم مطابقا للعالمة اللغویة 

  :ًوموضحا لها بالرسم كما یلي

  

  :الرمز .٣

یتسرب الرمز إلى ثنایا النص الشعري ویسري في مفاصله حین تكون اللغة 

لیضفي علیها طابع التجسد  الموضوعة عاجزة عن استغراق حدود العالم الباطن

إلدراك فتصبح قابلة للفهم والتأویل إال أن ذلك ویمنحها القدرة على المثول أمام ا

التجسد ال یسلك طریق المباشرة و التعریج، إنما سبیل الرمز و الصورة المجازیة التي 

                                                           

 .٢٥شبلول، أحمد فضل، دوائر الحیاة، مصدر سابق، ص) ١(



        
 
 

    
  
 

١٢١٩

 باإلسكندرية للبنات ةوالعربي اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الرابع العدد من األول املجلد   
 "أنموذجا شبلول فضل أمحد" األطفال أدب يف العالمات بنية  

 سبیل لبث موقف أفضلٕتتعاقب في السیاق الشعري وان تم ذلك بعنایة فانه یكون 

  .)١(ذاتي یكون من المستحیل التعبیر عنه بالكالم الیومي المعتاد

وال یخلو الرمز من األهمیة الجمالیة التي تتمتع بأهمیة كبرى في العمل اإلبداعي 

الشعري وتختلف تلك الوظیفة في طبیعتها عن األشكال البالغیة األخرى كالمجازات 

 لیست وسیلة للتجسید و التصویر بل وسیلة لإلیحاء وأنهات، واالستعارات والتشبیها

 .)٢( الفكري الكامن خلف اللفظ المستعمل بوصفه رمزا أوبالمضمون العاطفي 

 عنده في ومن خالل دراستنا لشعر أحمد فضل شبلول یأتي البعد الرمزي

القصص الدینیة، والمناسبات االجتماعیة، وتوظیفها من خالل الطبیعة التي تكون 

قریبة من نفس الطفل واإلنسان العادي ویستخدمها في تعامله الیومي ومن ذلك نأخذ 

ًمثاال لرمز الخیر والنهضة بالعلم والتعلم في شتى المجاالت، وكذلك رمز الظالم الذي 

  .لي باألحالم واألفكار التي تخلو من الهمة والعمل والنهوضیكون في الكسل والتس

ًوكثیرا ما یستخدم شاعرنا التشخیص للبحر في غالب شعره، لیالمس قلب الطفل 
عودة " ًویداعب مخیلته فتنشأ األلفة بینه وبین البحر، ونأخذ مثاال على ذلك قوله في 

  :)٣("البحر

  عجبي.. ًعجبا.. ًعجبا

  ..ِّإني أجري

  تحت المطر

  بحري.. یجري

  خلف البدر

  ِفأقابله بین العشب 

  ّوأحدثه عن زرقته

                                                           

م، ١٩٩٨، ١عید، رجاء، دراسة في لغة الشعر، منشأة المعارف، اإلسكندریة، ط: ینظر) ١(

 .٢٣ص

 .٥٤، ص ٢٠٠٦، ٥مندور، محمد، األدب وفنونه، نهضة مصر للنشر والطباعة، ط: ینظر) ٢(

 .٨ق، ص شبلول، أحمد فضل، آالء والبحر، مصدر ساب) ٣(



        
 
 

    
  
 

١٢٢٠

 باإلسكندرية للبنات ةوالعربي اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الرابع العدد من األول املجلد   
 "أنموذجا شبلول فضل أمحد" األطفال أدب يف العالمات بنية  

  ّفیحدثني عن رملته

ُفالشاعر هنا یجعل من البحر شخصا یحاوره ویتحدث إلیه، والمقطع السابق  َّ ً
ا یعبر عن مشاعره یحتوي على صورة حركیة وصوتیة مما یجعل من البحر كائنا حی

ًوأحواله، وفي ذلك ما یثري خیال الطفل ویجعله شغوفا بمثل هذه المقطوعات التي 

تتنوع في أهدافها، ویعود ارتكاز الشاعر في أشعاره على البحر لكونه نشأ في مدینة 

ّساحلیة تتمیز بشواطئها وجمالها، فهو یخاطب الطفل الذي نشأ في أحضان هذه 
ًن البحر معانیه، وكأنه یخاطب طفال معینا هو ابن اإلسكندریة ًالشواطئ، مستمدا م ً

  .والشاطئ الذي ولد فیه

 :الفنیة العالمات :ًثانیا

 الصورة .١

أجمع الدارسون على أن الصورة عنصر رئیسي في الشعر، باإلضافة إلى 

  .)١(لشعري والتجربة، والفكر ااإلیقاع

وهذا ما نالحظه في معظم دواوین شاعرنا أحمد فضل شبلول، فمقطوعاته 

الشعریة عبارة عن لوحات فنیة متعددة في المقطوعة الواحدة، یرتبط بعضها ببعض 

فكرة وهذا ما یجعله یتناسب مع میول الطفل، من خالل العنوان أو من خالل ال

  .باإلضافة إلى تعزیزها بالصور والرسومات واأللوان

وتتكون الصورة من العناصر المحسوسة أو المعنویة غیر المحسوسة؛ ولذلك 

التصویر الشعري یقوم على أساس حسي مكین، وال مفر من التسلیم بذلك طالما " كان

  .)٢("الخام التي یبني بها الشاعر تجاربه كانت مدركات الحس هي المادة 

تشكیال لغویا یكونها خیال الفنان من معطیات متعددة، " وتعتبر الصورة الفنیة 

" باعتبارها ) ٣("اس یقف العالم المحسوس في مقدمتها، فأغلب الصور مستمدة من الحو

                                                           

 . ٤٢م، ص١٩٧٧الشمعة، خلدون، النقد والحریة، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، ) ١(

عصفور، جابر، الصورة الفنیة في التراث النقدي والبالغي عند العرب، مرجع سابق، ) ٢(

 . ٣٠٩ص

دراسة في أصولها : البطل، علي، الصورة في الشعر العربي حتى أواخر القرن الثاني الهجري ) ٣(

 . ٣٠م، ص١٩٨٣، ٣وتطورها، دار األندلس، بیروت، ط



        
 
 

    
  
 

١٢٢١

 باإلسكندرية للبنات ةوالعربي اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الرابع العدد من األول املجلد   
 "أنموذجا شبلول فضل أمحد" األطفال أدب يف العالمات بنية  

منابع المعرفة ووسائلها في اإلنسان، وبها یدرك ما یحیط به، وینفذ عن طریقها إلى 

ّالصورة الفنیة قد تكونها حاسة منفردة، وقد تشترك "و. لیستفید من موجوداته )١("العالم  ِّ ّ
ٍأكثر من حاسة في تكوینها، وتسمى حینئذ الصورة المتكاملة، وهي التي تقابل الصورة 

، والشمیة، واللمسیة مجتمعة كلها أو بعضها في عمل البصریة والسمعیة، والذوقیة

  .)٢("أدبي واحد 

ّوقد زود شاعرنا أحمد فضل شبلول ذاكرته بكم هائل من المواد المحسوسة، التي 
ًا بمئات الصور الجدیدة، وتغنینا عن كثیر من استقاها من الحیاة التي تمدنا یومی

ًالصور القدیمة، السیما ونحن نعیش عصرا شهد فیه اإلعالم المسموع والمرئي تطورا  ً
  .ًرهیبا

ٕواذا تأملنا اإلنتاج األدبي للشاعر أحمد فضل شبلول نجد أغلبه یدخل ضمن 

وتلك میزة طیبة . عالم الطبیعة الفسیح، والقلة المتبقیة تدخل ضمن عالم المصنوعات

في شعره ؛ إذ أن الشعراء الفحول من كل أمة لم یبلغوا من مراتب الشعر ما بلغوا، 

  )٣("ًحتى استعانوا بالطبیعة، فاتخذوا من محاسنها تیجانا لقصائدهم 

ٍي أساس كل عمل فني، والخیال أساس كل وتجدر اإلشارة إلى أن الصورة ه

صورة والصورة ابنة الخیال الشعري الذي یتألف عند الشعراء من قوى داخلیة، تفرق 

العناصر وتنشر المواد، ثم تعید ترتیبها وتركیبها لتصبها في قالب خاص، حین ترید 

مل على ّخلق فن جدید متحد منسجم، والقیمة الكبرى للصورة الفنیة تكمن في أنها تع

تنظیم التجربة اإلنسانیة الشاملة، للكشف عن المعنى األعمق الموجود في الخیر 

  .)٤(والجمال من حیث المضمون والمبنى، بطریقة إیحائیة خصبة

                                                           

م، ١٩٦٤ط، .حمید، األصول الفنیة لألدب، مكتبة األنجلو المصریة، القاهرة، دحسین، عبد ال) ١(

 .٩٩ص

البطل، علي، الصورة في الشعر العربي حتى أواخر القرن الثاني الهجري، مصدر سابق، ) ٢(

 . ٦٨ص

 .٧٦م، ص١٩٤٦، ١السباعي، محمد، الصور، شركة فن للطباعة، مصر، ط: ینظر) ٣(

الرباعي، عبد القادر، الصورة الفنیة في النقد الشعري دراسة في النظریة والتطبیق، دار : انظر) ٤(

 . ١٥م، ص١٩٨٤، ١العلوم للطباعة، الریاض، ط



        
 
 

    
  
 

١٢٢٢

 باإلسكندرية للبنات ةوالعربي اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الرابع العدد من األول املجلد   
 "أنموذجا شبلول فضل أمحد" األطفال أدب يف العالمات بنية  

طریقة خاصة من طرق التعبیر، أو وجهة من أوجه " وبذلك تكون الصورة 

الداللة تنحصر أهمیتها فیما تحدثه في معنى من المعاني، من خصوصیة وتأثیر، 

ًولكن أیا كانت هذه الخصوصیة أو ذلك التأثیر، فإن الصورة لن تغیر من طبیعة 
  .)١(" عرضه وتقدیمه وتأثیره في الملتقىالمعنى في ذاته، إنها ال تغیر من طریقة

ًوقد اختار شاعرنا من الكم الهائل لمواد الوجود عددا من المواد المحسوسة لینسج 
بها صوره، كررها في عدد من قصائده، وأدخلها في عبارات المجاز، والترمیز 

وهذا االختیار یعود أساسا إلى نشاط . مة للتصویر الشعريباعتبارهما من السبل المه

 )٢(..."اختیار وتنسیق وتصرف... الخیال الفني" خیال األدیب، ثم إلى العاطفة؛ ألن 

  .والعاطفة أحاسیس متباینة تجاه األشیاء المراد تخیلها

تنا ألدب أحمد فضل شبلول نجد الصور عنده تنتمي إلى حقل ومن خالل دراس

الصور الجامدة كالسماء، والماء، واألرض، والنار، واألحجار، والجبال، أو الصور 

  . المتحركة كالنباتات، والحیوان، والحواس

  :)٣("المسجد"ومثال الصورة الحسیة الجامدة یقول شاعرنا في مقطوعة 

  ّوالبیت المعمور بمكة

  رفع قواعده 

  ...إبراهیم خلیل اهللا

  المسجد في اإلسالم 

  ٌرمز لحیاة

  ٍلجهاد وصالة

  ومآذن مسجدنا

  تعلو فوق عاله

                                                           

 .٣٢٣عصفور جابر، الصورة الفنیة، مرجع سابق، ص ) ١(

 .١٠٠حسین، عبد الحمید، األصول الفنیة لألدب، مرجع سابق، ص) ٢(

 ٣٧ الشارع أخواتي، مصدر سابق، ص شبلول، أحمد، دیوان أشجار) ٣(



        
 
 

    
  
 

١٢٢٣

 باإلسكندرية للبنات ةوالعربي اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الرابع العدد من األول املجلد   
 "أنموذجا شبلول فضل أمحد" األطفال أدب يف العالمات بنية  

ٌفالمساجد عنصر حسي جامد، لكنه رمز لمعاني عدیدة، وهو رمز دیني عریق، 
ٕانیة واإلیمانیة، ففیه الخشوع والدعاء والبكاء والیه وبداخله تجتمع كل المعاني الروح

ُتشد الرحال، ویصدح نداء الحق من مئذنته لتنتشر الحیاة في أرجاء الوسیعة ویأتي 
  .إلیه الناس ألداء الفریضة خاشعین طائعین

ًوكثیرا ما یلجأ الشاعر الستخدام التشخیص لیجعل الصورة الشعریة نابضة 
  .بالحیاة والحركة

 الموسیقى .٢

بما أن للصورة الشعریة األثر الكبیر في بنیة القصیدة الفنیة، وفیها تكمن براعة 

الشاعر وسر شاعریته، لكنها ال یمكن أن تنهض بمهماتها من غیر أن تتآزر معها 

  .وسیلة أخرى من وسائل التعبیر الشعري تلك هي الموسیقى

فمن هاتین العلتین ...تمع فیه القول المخیل والوزنیج" فالشعر هو ذلك الذي 

  .)١("تولد الشعریة 

الروح "  هو – كما تقول نازك المالئكة - والوزن . وهذا ما یؤمن به النقد الحدیث

فال شعر من دونه مهما حشد الشاعر ... ًتصیرها شعراالتي تكهرب المادة األدبیة و

من صور وعواطف، بل إن الصور والعواطف ال تصبح شعریة بالمعنى الحق إال إذا 

لذلك فالوزن هو الموسیقى . )٢("لمستها أصابع الموسیقى ونبض في عروقها الوزن

هزة كالسحر تسري في مقاذع العبارات تكهربها بتیار خفي " النابضة في النص وهو

ٍوهو ال یعطي الشعر اإلیقاع فحسب، وانما یجعل كل نبرة فیه . من الموسیقى الملهمة ٕ
ًولذلك كان الشعر مؤثرا بحیث كان القدماء یعدونه ضربا من . أعمق وأكثر إثارة وفتنة

  .)٣("حر یسیطر به الشاعر على الجماهیر الس

                                                           

م، ١٩٥٣، ١عبد الرحمن بدوي، مكتبة النهضة المصریة،ط: طالیس، أرسطو، فن الشعر، تر) ١(

 .١٦٨ص

م، ١٩٦٧، ٣المالئكة، نازك، قضایا الشعر المعاصر، منشورات مكتبة النهضة، القاهرة، ط) ٢(

 .٢٢٨ص

 .٢٢٥المرجع السابق،  ص )٣(



        
 
 

    
  
 

١٢٢٤

 باإلسكندرية للبنات ةوالعربي اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الرابع العدد من األول املجلد   
 "أنموذجا شبلول فضل أمحد" األطفال أدب يف العالمات بنية  

ویرى البحث أن من طبیعة اإلنسان التأثر بالموسیقى واالستجابة لها، والشعر 

تنظیم موسیقي للكالم، فإذا سمعته األذن شعرت بالطرب الذي تشعر به حین تسمع 

  .الموسیقى

ً استعماال ناجحا لكنه ال یدري كیف یستطیع أن یستعمل األلفاظ" والشاعر الحق  ً

ً ومثل هذا االستعمال الناجح یؤدي دورا بارزا في تحقیق البناء ).١("تتم العملیة ً
ت االنفعالیة التي هي مجال في التعبیر والتلقي للشحنا" الموسیقي، وهذا الدور یتمثل 

  .)٢("العمل الشعري 

وبالنظر لإلنتاج األدبي للشاعر أحمد فضل شبلول نجد الكثیر من المقطوعات 

ًالموسیقیة التي تضفي على النصوص رونقا ودالالت تتفق مع مضمونها، وتتماشى 
ًثقافات األطفال حسب المراحل العمریة، ونأخذ مثاال على ذلك ما جاء في مع 

  :)٣("أحب الحیاة" مقطوعة 

  أحب الحیاة

  وكل البشر

  وقلبي كبیر

  كقلب القمر

  أحب السفر

  وأهوى المطر

  وهمس الشجر

واصل الجمل حیث نجدها متساویة ویظهر لنا في هذه المقطوعة توافق أواخر ف

في الحركات والسكون مما یجعل لهذه المقطوعة نهایة موسیقیة للسطر الشعري هي 

                                                           

ت، .ط، د.مصطفى بدوي، مكتبة األنجلو المصریة، القاهرة، د: رتشاردز، العلم والشعر، تر) ١(

 .٣١ص

 . ٢٠٩الورقي، السعید بیومي، لغة لشعر العربي الحدیث،مرجع سابق،  ص) ٢(

 .٢١شبلول، أحمد، مجلة قطر الندى، مصدر سابق، ص) ٣(



        
 
 

    
  
 

١٢٢٥

 باإلسكندرية للبنات ةوالعربي اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الرابع العدد من األول املجلد   
 "أنموذجا شبلول فضل أمحد" األطفال أدب يف العالمات بنية  

أنسب نهایة لهذا السطر من الناحیة اإلیقاعیة، وتعتبر فاصلة بین الشطر والشطر، 

  . )١(باإلضافة إلى ما تحدثه الموسیقى من أنغام تثیر النفس وتبهجها 

ًوعلى حسن التقسیم وتوازن الموسیقى نأخذ مثاال على ذلك مقطوعة 
  :)٢("اإلسكندریة"

  مدینة البحار

  ّوجنة المدائن

  في حسنها یحتار

  العقل والسفائن 

فالشاعر هنا یصف اإلسكندریة بما تتمیز به من إطاللتها على البحر حیث أنها 

لقبت بعروس البحر األبیض المتوسط، وما تمتاز به من المساحات الخضراء الشاسعة 

التي تنبض بالحركة والنشاطات الزراعیة والتجاریة والصناعیة فوصفها شاعرنا بجنة 

اعر للتغزل بها فهي سالبة العقول بجمال مینائها وسواحلها التي المدائن، وینتقل الش

  .تعج بالسفن والحیاة

وقد أبدع الشاعر في اختیار المقطوعة السابقة حیث ال یخفى اإلیقاع الموسیقي 

، والتوازن الصوتي )السفائن-المدائن( و)  یحتار–البحار ( الذي یتمثل في النهایات 

 العقل –جنة المدائن (و)  في حسنها یحتار- نة البحار مدی(في حسن اختیار األلفاظ 

  ).والسفائن

  الغناء .٣

ًارتبط الغناء بالشعر ارتباطا وثیقا، فقد غنى القیان كما یذكر التاریخ بأشعار  ً

  .الشعراء العرب لیقیسوا مدى جودة الشعر

                                                           

 .١٩٢نازك، قضایا الشعر المعاصر، مرجع سابق، صالمالئكة : انظر) ١(

ت، .، دالهیئة العامة لقصور الثقافة) شعر لألطفال(حدیث الشمس والقمر شبلول، أحمد، ) ٢(

 . ٢٣ص



        
 
 

    
  
 

١٢٢٦

 باإلسكندرية للبنات ةوالعربي اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الرابع العدد من األول املجلد   
 "أنموذجا شبلول فضل أمحد" األطفال أدب يف العالمات بنية  

لهم من أجل ذلك عبروا عن إلقائه ، ولع...كان أساس تعلم الشعر" ًوالغناء قدیما 

ًباإلنشاد ومنه الحداء الذي كانوا یحدون به في أسفارهم وراء إبلهم، وكان غناء شعبیا  ً
"ًعاما

)١(.  

 الكثیر من المقطوعات الغنائیة ٕواذا تصفحنا أدب الشاعر أحمد فضل شبلول نجد

" التي تطرب اآلذان، وتناسب میول األطفال وتستهویهم، ونجد مثاال لذلك مقطوعة 

  :)٢("الحواس الخمس

  فیا وطني

  شممت هواءك النادي

  شممت روائح الوادي

  ِرأیت هواك بالعین

  ِاك في الكونلمست ضی

ْسمعت الشدو في األغصان َ  

ْسمعت تالوة القرآن ُ  

ْوذقت حالوة اإلیمان ُ  

ُكأني ذقت حلوى العید ِّ  

ُكأني عدت كالمولود ِّ  

ْحواس خمس ٌ  

  َّحبانا اهللا إیاها

ْعرفناها هنا في الجسم ْ  

  ْرأیناها هنا في الرسم

                                                           

ت، .، د٢٢ضیف، شوقي، تاریخ األدب العربي العصر الجاهلي، دار المعارف، القاهرة، ط) ١(

 .١٩١-١٨٩ص

 .١١شبلول، أحمد فضل، دیوان أشجار الشارع أخواتي، مصدر سابق، ص) ٢(



        
 
 

    
  
 

١٢٢٧

 باإلسكندرية للبنات ةوالعربي اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الرابع العدد من األول املجلد   
 "أنموذجا شبلول فضل أمحد" األطفال أدب يف العالمات بنية  

ا، وسهولة ویتضح لنا في هذه المقطوعة مدى تناغم األبیات السابقة وسالسته

ألفاظها، مما یجعل من السهل على قارئها التغني بها لیضفي على جمال الداللة 

  .والتراكیب جمال الصوت الذي یتمثل في الغناء

 وهذا بدوره یسهل وصول القیمة التعلیمیة والوطنیة التي تتضمنها األبیات 

  .ًالسابقة ویجعل لها قبوال في نفس الطفل

 الحركیة عالماتال :ًثالثا

ومن ذلك بث الحركة والحیاة في النص األدبي، بحیث یصبح النص وكأنه لوحة 

ًفنیة تعج بالنشاط، تمتد أبعادها الثالثة طوال وعرضا وعمقا وتبرز بروزا كامال یلمسها  ً ً ً ً
 :القارئ بیدیه، ویراها بناظریه، ویتمثل ذ لك من خالل

 جريال .١

عندما نلقي نظرة على األبیات الشعریة لألدیب أحمد فضل شبلول نالحظ اعتنا 

ًباللوحات الطبیعیة التي تضج بالحیاة وتتبختر في حلة بهیة متنقلة بین فصول الزمن  ٍ ّ
ونلمس ذلك في الكثیر . فتصبح كل صورة مشخصة لجانب من اللوحة التي یرسمها

  :)١("عودة البحر"لى ذلك مثاال من المقطوعات ونأخذ ع

  ؟..هل أمسكتم بحري

  ..ها هو یجري

  خلف السحب

  ..یعلو.. یعلو

  مثل النسر

  عجبي.. ًعجبا.. ًعجبا

  إني أجري تحت المطر

  بحري.. یجري

                                                           

، الهیئة العامة لقصور الثقافة، مصر، )شعر لألطفال(آالء والبحر شبلول، أحمد فضل، ) ١(

 .٤٣-٤٢،  صم٢٠٠٥



        
 
 

    
  
 

١٢٢٨

 باإلسكندرية للبنات ةوالعربي اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الرابع العدد من األول املجلد   
 "أنموذجا شبلول فضل أمحد" األطفال أدب يف العالمات بنية  

  خلف البدر

الجري، (في هذه المقطوعة یتكون في ذهن القارئ صورة حركیة تتمثل في ف

فالشاعر یرسم حركة األمواج عندما ترتفع وتعلو حتى تكاد تالمس السحب، ) االرتفاع

ویمتد البحر لیلحق جاذبیة القمر، والشاعر هنا أبدع في تصویر المشهد بطریقة 

  .طریفة تتماشى مع خیال األطفال وتصوراتهم

اعر یتماشى مع طبیعة الطفل الحركیة في المرحلة العمریة التي تبدأ من والش

ًسن السابعة كما یبدو ذلك جلیا في دیوانه آالء والبحر، فیغلب على أبیاته الشعریة 

الحركة والقفز والذهاب واإلیاب واالنطالق والجري واللهو واللعب وغیرها من مظاهر 

 أغلب ألفاظه ودالالته، ومثال ذلك في المرح التي تنطق بها النصوص وتظهر في

  :)١("آالء" مقطوعة 

  السابعة اآلن

  تقفز آالء على سلمها

  كي تلحق بزمیلتها

  ...قبل أوان التفاح

  آالء

  ًیا قبسا من نور األسماء

  یا ذات العین السوداوین الواسعتین

  طیري.. انطلقي

  ن أضواءٌفأمامك بحر م

  ..ودعیني

  أخرج

  ِالستقبال الشمس

  .على جبهتك السمراء
                                                           

 .٣٠ - ٢٧شبلول، أحمد فضل، آالء والبحر، ص) ١(



        
 
 

    
  
 

١٢٢٩

 باإلسكندرية للبنات ةوالعربي اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الرابع العدد من األول املجلد   
 "أنموذجا شبلول فضل أمحد" األطفال أدب يف العالمات بنية  

فالجو العام للقصیدة مشحون بالمرح، والظاهرة األبرز هنا هي حركة القفز التي 

تدل على النشاط والسعادة، وتكتمل الصورة في ذهن القارئ بتصور األجواء الصباحیة 

قبل خیوط الشمس لینسج منها العبقة برائحة التفاح، لیخرج الباحثون عن الرزق ویست

  .األمل والجد واالجتهاد للعمل

  الرقص .٢

وتظهر الحركات الراقصة في تمایل الطبیعة الساحرة، وفي تساقط أوراق الخریف 

ٍبخفة ومرح، وفي دخول فصل الشتاء وتناثر الثلج والصقیع في أرجاء الطرقات، وفي 

ّ بقایا السحب في فصل الربیع، وفي تدلي فاكهة الصیف تشابك أشعة الشمس مع
المرتویة والمختالة بألوان الطیف الرائعة، كل ذلك نعیشه في جنبات اإلنتاج األدبي 

والشعري لشاعرنا أحمد فضل شبلول، فلنأخذ جولة بین تلك النصوص الراقصة 

  :)١("الربیع "والممتلئة بالبهجة والمرح، ونأخذ مقطوعة 

  ٌهذا ربیع

  ُفرحت به الحیاة واألفكار

  تدندن األزهار

  تستوي الثمار

  وتمرح الورود

  ترقص الحجار

  شم النسیم.. یجیئنا

  فنحتفي به

  ...نلون الكثیر من بیض الدجاج

  ویخرج الناس إلى الحدائق الغناء

  إلى القناطر، والسدود

  ود إلى البحار والسد

                                                           

 .١١أحمد فضل، دوائر الحیاة، مصدر سابق، صشبلول، ) ١(



        
 
 

    
  
 

١٢٣٠

 باإلسكندرية للبنات ةوالعربي اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الرابع العدد من األول املجلد   
 "أنموذجا شبلول فضل أمحد" األطفال أدب يف العالمات بنية  

  ..یقضون یومهم

  مع الجمال والخلود

  فترتوي العیون باأللوان

  ...وتنتشي النفوس بالریحان

  تزقزق الطیور 

  في رواحها المیمون

  وفي غدوها األمین

  وتصبح المدینة

  .ًحدیقة كبیرة

ٍوقد أبدع الشاعر عندما حشد كل هذه الصور الحركیة في مقطوعة صغیرة، مما 

 ثروته اللغویة، وقدرته على الصیاغة الجیدة بما یدل على تمكن الشاعر، وسعة

 . یتناسب مع األطفال، واستغالل لحظات السعادة والمرح لتثقیفهم

 الدرامي األداء .٣

ًونأخذ على ذلك مثال كل ما یدل على حركیة النص خارجا عما سبق، ونأخذ 
  :)١("لفواكهحوار مع ملكة ا"ًمثاال على ذلك ما جاء في 

ّالقلق بادیا علیها، ابتسمت التفاحة في خجل فاحمر ...ًخذني حاال معك: التفاحة
ٍ ً

قالت .. احة الجنةأنا تف: ًفإذا بها تشع نورا، نظرت التفاحة وهمست قائلة.. قشرها

  ...ضاحكة

  " إلخ ... حملت التفاحة بین یدي: الطفل

فمن الحوار الذي دار بین التفاحة والطفل یتضح أصول التفاحة وقصة سقوطها 

ٍعلى رأس نیوتن، ورحلتها عبر العصور ونزولها مع حواء وآدم من الجنة، في رحلة 

                                                           

، الهیئة العامة لقصور )نثر لألطفال(شبلول، أحمد فضل، بیریه الحكیم یتحدث ) ١(

 . ٢٩-٥، مصدر سابق .م١٩٩٩الثقافة،



        
 
 

    
  
 

١٢٣١

 باإلسكندرية للبنات ةوالعربي اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الرابع العدد من األول املجلد   
 "أنموذجا شبلول فضل أمحد" األطفال أدب يف العالمات بنية  

 من القارئ الصغیر یرتب ملیئة بالدروس والمعلومات والصور الذهنیة التي تجعل

 . أحداث هذه الرحلة ویحتفظ بمادة العلمیة بشكل جید ولمدة طویلة

 الزمكانیة العالمات :ًرابعا

ًوالزمكان مصطلح صیغ نحتا من الزمان والمكان، وفي توضیح لهذا المصطلح 

ي األدبي هو انصهار ما یحدث في الزمكان الفن: "یقول واضعه، میخائیل باختین

الزمان هنا یتكثف، یتراص، . عالقات المكان والزمان في كل واحد مدرك ومشخص

ًیصبح شیئا فنیا مرئیا، والمكان أیضا یتكثف، یندمج في حركة الزمن والموضوع  ً ً ً

عالقات الزمان تتكشف في المكان، والمكان . ًبوصفه حدثا أو جملة أحداث التاریخ

هذا التقاطع بین األنساق، وهذا االمتزاج بین العالقات هما . یدرك ویقاس بالزمان

 .)١("اللذان یمیزان الزمكان الفني

ًفكل محاوالت الفصل بین المكان والزمان تفضي غالبا إلى اعتراف ضمني "
  .)٢("بوحدتهما أو بتماهیهما في األصول

بحث أنه من الصعوبة الفصل بین الزمن والمكان السردیین، بسبب ویرى ال

  .تالزمهما الشدید واستدعاء أحدهما اآلخر

ًواذا كان الزمن مرتبطا باألفعال واألحداث التي تعرض خالل السرد، فإن المكان  ٕ
في البناء السردي یكون " أكثر ما یرتبط بالوصف وهذا ما یؤكده حسن بحراوي بقوله

) األحداث(مثل عن المكان من خالل الوصف، بینما یرتبط الزمن باألفعالالتعبیر األ

  ).٣("التي تعرض من خالل السرد

                                                           

یوسف حالق، وزارة الثقافة، سوریا، . باختین، میخائیل، أشكال الزمان والمكان في الروایة، تر )١(

 أسماء شاهین، جمالیات المكان في روایات جبرا إبراهیم جبرا،: ًنقال عن. ٦، ص ١٩٩٠

 .١٢٦، ١٢٥، ص ١،٢٠٠١المؤسسة العربیة، بیروت، ط 

، ٢أشكاله ووظائفه، دار صامد، تونس، ط - عبد الوهاب زغدان، المكان في رسالة الغفران  )٢(

 .٥٠، ص ١٩٩٥

،  المركز الثقافي العربي، )الفضاء الزمن الشخصیة( بحراوي، حسن، بنیة الشكل الروائي (٣ ) 

 .٣٠م، ص١٩٩٠، ١ط



        
 
 

    
  
 

١٢٣٢

 باإلسكندرية للبنات ةوالعربي اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الرابع العدد من األول املجلد   
 "أنموذجا شبلول فضل أمحد" األطفال أدب يف العالمات بنية  

  ً واقعیة وقبوالومما ال شك فیه أن تحدید الوقت الزمني داخل القصة یجعلها أكثر

وبذلك یستطیع الطفل تكوین الصورة العامة، ویمیز اللیل والنهار، والیوم واألمس 

والغد، ومن ثم أیام األسبوع فالسنوات، مما یجعل للقصة طابعا معینا في ذهن الطفل، 

  .ومن ثم یجید استیعابها

التي وزمن القصة هو المدة الزمنیة " والزمن مكون ضروري في أدب األطفال 

  .)١("تغطیها المواقف واألحداث الممثلة أو المعروضة في مقابل زمن الخطاب 

و المستقبل، وقد تتنوع البیئة الزمانیة، فقد تكون في الماضي، أو الحاضر، أ"و

ًوقد یكون الزمن فصال . تجتمع في زمنین الماضي والحاضر، أو الحاضر والمستقبل
من فصول السنة كأن تحدث القصة في الربیع أو الخریف أو الصیف أو الشتاء أو 

وقد تكون األحداث في الصباح فقط، أو . ًفصلین معا، أو الفصول األربعة مجتمعة

  . )٢(" الظهیرةالمساء أو الفجر، أو وقت

وتنبثق األحداث في دیوان دوائر الحیاة حول زمن الفصول األربعة والطقوس 

ًالتي تخص كل فصل من هذه الفصول، نأخذ مثال فصل    :)٣("الخریف" ٍ

  وفي الخریف 

  تدور أوراق الشجر

  ...تسقط فوق العشب والحجر

  تأتي الریاح

  في الصباح والمساء 

  ..تسافر األوراق

  في دوامة الهواء 

                                                           

صوان، أحمد، مكونات السرد : ًالسید إمام، نقال عن: برنس، جیرالد، قاموس السردیات، تر) ١(

 .٦٤م، ص٢٠١١القصصي، دار التكوین، دمشق، 

م، ١٩٩٧، ٢الشیخ، محمد عبد الرؤوف، أدب األطفال وبناء الشخصیة، دار القلم، دبي، ط) ٢(

 .١١٧ص

 .٢٣-٢٢الحیاة، مصدر سابق، صشبلول، أحمد فضل، دوائر ) ٣(



        
 
 

    
  
 

١٢٣٣

 باإلسكندرية للبنات ةوالعربي اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الرابع العدد من األول املجلد   
 "أنموذجا شبلول فضل أمحد" األطفال أدب يف العالمات بنية  

  تدور في المكان

ًیظهر الزمن تحدیدا في فصل الخریف ویصف الشاعر أبرز معالم هذا الفصل، 
ً منظر خالب، یسر الناظر إلیه، ویأتي الزمن مرة وهي تساقط أوراق الشجر، وهو

أخرى ویتمثل في الصباح المشرق، وفي اللیل المعتم، والمقصود أن ریاح الخریف 

ٍالتي تهب لیس لها وقت محدد، فهي مستمرة في الهبوب حتى تطیح بأكبر قدر من 

 هذا أوراق الشجر، ووصف شكلها وهي تدور مع دوامة الهواء في مكانها، وهنا في

  .البیت اجتمع الزمان بالمكان

وقد استطاع الشاعر أن یوازي بین البعد الزماني والبعد المكاني ویبني علیهما 

 ازدواجیة عنصري الزمن )١("األسطى عزرائیل"العمل الفني، لذلك شهدت قصته 

  :ْ أثرت هذا العمل ومنحته روح الواقعیةٍوالمكان بطریقة

  ؟...فهل حدثتنا عنها".. األسطى عزرائیل" أتذكر اآلن قصتك : البیریه

على أن تكون حكایتي األخیرة في هذه الجلسة .. سأحدثك عنها: الحكیم

ًورأسك أیضا .. ألني أرید أن أتفرغ لكتابة بعض أعمالي التي تدور في رأسي.. اللطیفة

  ..یه العزیزأیها البیر

  ..فلیكن لك هذا یا صدیقي: البیریه

وكان ذلك أوان .. ذهبت في أوائل الصیف أحلق ذقني عند الحالق: الحكیم

  .إلخ...ظهور فاكهة البطیخ في القاهرة

اآلن، في أوائل الصیف، أوان ظهور (حیث تأتي داللة الزمن من خالل لفظة 

، وهكذا استطاعت )الجلسة، عند الحالقفي هذه (أما داللة المكان فإنها في ) الفاكهة

األحداث المصبوبة في هذا القالب أن تتفاعل بواسطة عنصري الزمان والمكان وبقیة 

  .العناصر لتحقق األهداف المقصودة

  العالمات تعانق :الثاني المبحث

 :واحدة أدبیة ٍعالمة سبیل في :ًأوال

                                                           

 .٣٨شبلول، أحمد، بیریه الحكیم یتحدث لتوفیق الحكیم، مصدر سابق، ص) ١(



        
 
 

    
  
 

١٢٣٤

 باإلسكندرية للبنات ةوالعربي اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الرابع العدد من األول املجلد   
 "أنموذجا شبلول فضل أمحد" األطفال أدب يف العالمات بنية  

 شبلول من ناحیة الوظائف التي یؤدیها ویهدف سبق ودرسنا أدب أحمد فضل

ًإلیها سواء فیما یتعلق بالعالمات اللغویة أو العالمات غیر اللغویة، وكثیرا ما نالحظ  ً
ًاجتماع أغلب تلك العالمات في نص شعري لیؤدي هدفا محددا سواء كان تربویا أو  ً ً

ًتعلیمیا أو وطنیا أو دینیا وغیرها من األهداف التي یتضم ً نها سیاق النص، ویجدر بنا ً

ٍذكر بعضا منها وبیان تمازج هذه العالمات من أجل عالمة واحدة، ونأخذ منها مثاال  ً
  :)١("الماء"مقطوعة 

  الماء.. الماء.. الماء

  ما أحلى هذا الماء

  في النهر وفي الخلجان

  في البحر وفي الشطآن

  ربه بعد التكریر نش

  نشربه بعد التقطیر

  ونصلي للرحمن 

ّشكرا للمنان ً  

  أطعمنا من جوع

  وسقانا من عطش

ًفمثال العالمة التعلیمیة  عندما نتأمل هذه المقطوعة نجد فیها أكثر من عالمة
تتجلى في أن الماء یشرب بعد التكریر والتقطیر، والعالمة التربویة تظهر في الشكر 

ّ وسقانا من غیر حول منا وال قوة، والعالمة الدینیة تظهر في الصالة هللا ألنه أطعمنا ٍ

في النهر والخلجان والبحار  باإلضافة إلى الشكر كما سبق، والعالمة الطبیعیة

والشطآن، وكل هذه العالمات أتت مجتمعة تحت مظلة العالمة التعلیمیة، وذلك ألن 

لشكر، وأنها جاءت بعد عملیات الطفل یجب أن یتعلم أن هذا الماء نعمة تستحق ا

معقدة حتى تصل إلینا بهذا الصفاء والنقاء، فیستشعر كم هي غالیة وبالتالي یحسن 

  .ویتعلم المحافظة علیها شكرها،

                                                           

 .٢٥شبلول، أحمد فضل، طائرة ومدینة، مصدر سابق، ص) ١(



        
 
 

    
  
 

١٢٣٥

 باإلسكندرية للبنات ةوالعربي اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الرابع العدد من األول املجلد   
 "أنموذجا شبلول فضل أمحد" األطفال أدب يف العالمات بنية  

ویبدع الشاعر في استخدام الرسومات التي تزین كتبه القصصیة، باإلضافة إلى 

نه النصوص من الكثیر األلوان التي تبهج النفس وتجذب األطفال، السیما ما تتضم

ٍمن القیم واألهداف التي صاغها بطریقة جمیلة وبألفاظ سهلة ومعان واضحة غیر  ٍ

  :)١("الحلم بدایة الطریق" معقدة، فلنأخذ مقطوعة 

  ّإن مرت السماء فوقنا

  واللیل في خمول

  والناس نائمون حولنا 

  د الجمیلبالغ.. ال یحلمون

  ُفالصبح ال یجيء حولنا

  ...والفجر ال یلوح

  ویصبح النهار

  ...كأنه حجار

  ..فیا صدیق

  ...تعال لألحالم

  وحلمنا الكبیر

  أراه للوطن

  ٍوفي غد نصیر

  .من أكبر األمم

التشخیص في حركة السماء تحتسب عالمة حركیة، وتشبیه النهار بالحجارة 

فیا (، وفیها عالمة طبیعیة، والنداء في ًكنایة عن الخمول والكسل وعدم الفائدة

تظهر فیها عالمة تربویة فاألحالم هي بمثابة األهداف التي ) تعال لألحالم.. صدیق

یضعها اإلنسان لنفسه، كل هذه العالمات تتآزر لتدعم الوطنیة، والمقصود من هذه 

 األبیات هو حث الطفل على التفكیر والعمل واستغالل الفرص الممكنة من أجل
                                                           

 .٢٦- ٢٤شبلول، آالء والبحر، مصدر سابق، ص) ١(



        
 
 

    
  
 

١٢٣٦

 باإلسكندرية للبنات ةوالعربي اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الرابع العدد من األول املجلد   
 "أنموذجا شبلول فضل أمحد" األطفال أدب يف العالمات بنية  

. ًالنهوض بهذا البلد وبالتالي یصبح نبراسا نفتخر به ویعلي من شأن هذه األمة

ًموضحا أن االعتماد على األحالم التي تبنى عند الخلود إلى الفراش وتطیر عند 
ًاالستیقاظ یجعل الیوم كئیبا جامدا ولن یقدم أو یؤخر من األمر شیئا، وتتعانق هذه 

  .لوان المصاحبة للنصالعالمات مع غیرها كالرسومات واأل

  النص تكامل شعریة :ًثانیا

ًبما أن شاعرنا أحمد فضل شبلول قد برع في نظمه لألطفال، فإنه نادرا ما نجد 
ًفي نصوصه غموضا أو تكلفا أو أفكارا تفوق مقدرتهم على االستیعاب، وبالتالي كان  ً ً

ساطة في األلفاظ ومعانیها، ویجدر بنا أن الوضوح عنده سید الفكرة، وكذلك الب

نستعرض إحدى مقطوعاته ونرى مدى تكامل العالمات فیها وشمولها على الكثیر من 

ٍالقیم والمعارف التي تثقف الطفل وتمده بطاقة وحب وشغف لكل ما یحیط به أو یمر  ٍ

" س الحواس الخم"علیه من مواقف تستدعي التفكیر ثم التصرف الجید، ففي مقطوعة 
تتجلى براعة األدیب في اشتمال المقطوعة على أغلب العالمات اللغویة وغیر ) ١(

اللغویة باإلضافة إلى تمكنه من التشكیل و توزیع الصور في ثنایا المقطوعة وكل ذلك 

  :ول فیهایؤدي إلى اكتمال الوظیفة في العالمات، فیق

  ٌحواس خمس 

  حبانا اهللا إیاها

  عرفناها

  هنا في الجسم

  رأیناها 

  هنا في الرسم

  ..لمسناها

  ..شممناها

  ..سمعناها

                                                           

 .٤٥- ٣٩شبلول، أحمد فضل، أشجار الشارع أخواتي، مصدر سابق، ص) ١(



        
 
 

    
  
 

١٢٣٧

 باإلسكندرية للبنات ةوالعربي اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الرابع العدد من األول املجلد   
 "أنموذجا شبلول فضل أمحد" األطفال أدب يف العالمات بنية  

  ..وذقناها

فتظهر هنا العالمة التعلیمیة، حیث یتعرف الطفل على هذه الحواس الخمس 

ل اللفظة من خال" النظر" التي أنعم اهللا بها على اإلنسان، ویتطرق الشاعر إلى حاسة 

ن اهللا إرأیناها، والرؤیة تتم من خالل البصر، وهي أعظم نعمة حباها اهللا لعباده حیث 

 a b c `] "ًجل عاله كثیرا ما یقارن بینها وبین العمى، فیقول سبحانه
d e f g  h iZ )وبعدها یعرف بحاسة اللمس، ثم حاسة  ، )١

  .لتذوقًالشم، ثم السمع، وأخیرا ا

  :ویأتي دور العالمة الدینیة من خالل هذه األبیات

  شكرنا اهللا

  وخیر صالة أقمناها

ٌن هذه الحواس نعمة تستحق الشكر، ومن مظاهر الحمد والشكر إحیث 
 .المحافظة على الصالة والمداومة علیها

ثم یقوم الشاعر بعد ذلك باستعراض هذه الحواس ودورها في مساعدتنا على 

 األشیاء، والتي هي بمثابة النوافذ الطبیعیة بین اإلنسان وبین العالم التعرف على

  :الخارجي، فیقول

  فهذا اللمس

  یساعدنا لكي نعرف

  لكي نفهم

  لكي نلمس

  لكي نلعب

  لكي نذهب

  إلى األشیاء

  إلى العلیاء

                                                           

 .١٦سورة الرعد، آیة ) ١(



        
 
 

    
  
 

١٢٣٨

 باإلسكندرية للبنات ةوالعربي اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الرابع العدد من األول املجلد   
 "أنموذجا شبلول فضل أمحد" األطفال أدب يف العالمات بنية  

  ونلمسها

  تحس بقیمة اآلالء

 على فیوضح لنا أن من ممیزات اللمس التعرف على سمات األشیاء والتعرف

خصائصها، فیستكشف الطفل ما حوله أثناء اللعب، ویفرق بین األشیاء الخطرة 

واآلمنة، ومن دون هذه الحاسة یفقد اإلنسان الكثیر من لوازم الحیاة ألنها ترتبط ببقیة 

  .الحواس

ثم ینتقل لحاسة السمع وهي قدرة األذن على التقاط الموجات الصوتیة المنتقلة 

 والتمییز بین أصوات الناس وأصوات الطبیعة وأصوات الحیوانات ٕعبر الهواء وادراكها،

وأصوات اآلالت والطائرات، وحاسة السمع هي المعیار بین القدرة على تمییز 

  :األصوات وبین الصمم، ویقول

  وهذا السمع

  ..یعلمنا

  ویخبرنا

  یساعدنا لكي نعرف

  عن األرقام واألحرف

  حبانا اهللا إیاه

  شكرنا اهللا 

  عبدناه

  ء العلم باألرقامیجي

  یجيء السمع باإلفهام

  وتبدأ خطوة األیام

  ..فنسمعها

  ..ونلمسها

  ..ونحرسها



        
 
 

    
  
 

١٢٣٩

 باإلسكندرية للبنات ةوالعربي اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الرابع العدد من األول املجلد   
 "أنموذجا شبلول فضل أمحد" األطفال أدب يف العالمات بنية  

  مع األحالم

  سجدنا في جوامعنا

  لخالق سمع كل الناس

  ركعنا في مساجدنا

  .ّلباسط لمسنا الحساس

ًونرى هنا تمازج العالمتین التعلیمیة والدینیة مرة أخرى باإلضافة إلى العالمة 
ًوهي كنایة عن التقدم وزیادة العلم والمعرفة، ) خطوة األیام(ي تتمثل في الحركیة الت

ًوالسجود هللا یأتي شكرا وعرفانا على هذه النعمة العظیمة، فبها یسمع الناس األذان،  ً
  .ویجتمعون في المساجد ألداء الفرائض

ینتقل بعدها شاعرنا إلى حاسة الشم وهي قدرة األنف على تمییز الروائح 

  :عة، وهي جزء مهم من أجزاء الجهاز التنفسي، فیقولالمتنو

  ٌحواس خمس

  حبانا اهللا إیاها 

  عرفناها هنا في الجسم

  رأیناها هنا في الرسم 

  ..شممناها

  وهذا األنف

  یمیز صنف

  عن اآلخر

  یشم الورد والعرعر

  یشم الفل والزعتر

  ویعرف كیف یستنشق

  هواء الفجر في وطني



        
 
 

    
  
 

١٢٤٠

 باإلسكندرية للبنات ةوالعربي اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الرابع العدد من األول املجلد   
 "أنموذجا شبلول فضل أمحد" األطفال أدب يف العالمات بنية  

  فیا وطني

  يَّشممت هواءك الناد

  شممت روائح الوادي

  رأیت هواك بالعین

  لمست ضیاك في الكون

  سمعت الشدو في األغصان

  سمعت تالوة القرآن

والشاعر هنا یعتمد على التكرار الذي یعد من األسالیب التعبیریة التي تقوي 

المعنى وتعمق الدالالت، فترفع من قیمة النصوص الفنیة لما تضفیه علیها من أبعاد 

یة ممیزة، ألن الصورة المكررة ال تحمل الداللة السابقة، بل تحمل داللیة وموسیق

دالالت جدیدة بمجرد خضوعها لظاهرة التكرار، واستخدم الشاعر التكرار االستهاللي 

ٍتكرار كلمة واحدة أو عبارة في أول كل بیت من مجموعة أبیات متتالیة، ووظیفة " وهو ٍ

وقع لدى السامع للموقف الجدید، لمشاركة الشاعر ٕهذا التكرار التأكید والتنبیه واثارة الت

ّیكشف عن فاعلیة قادرة على منح النص " وهذا التكرار . )١("ّإحساسه ونبضه الشعري  ِ

ٍالشعري بنیة متسقة، إذ إن كل تكرار من هذا ا َّ ّ ِ َّ ُ ِلنوع قادر على تجسید اإلحساس ّ
ٌ

ُّبالتسلسل والتتابع، وهذا التتابع الشكلي یعین في إثارة التوقع لدى السامع، وهذا التوقع  ُّ ِ ُ ّ ِ ِ

ِمن شأنه أن یجعل السامع َأكثر تحفزا لسماع الشاعر واالنتباه إلیه ِ ً ُّ َ َ َ ِ ِ")٢(.  

وشاعرنا أحمد فضل شبلول استخدم التكرار لیفصل بین النصوص الدالة على 

حاسة جدیدة یتناولها بعد التكرار، مما یشد انتبها السامع لما بعد التكرار، فهو في هذه 

شم الورد ی( المقطوعة یعود فیتحدث عن حاسة الشم، وتتضح العالمة الطبیعیة في 

فبحاسة الشم نستطیع التفریق بین معظم الروائح وعدم ) یشم الفل والزعتر.. والعرعر

  .الخلط بینها

                                                           

 .٣١٥م، ص١،١٩٩٦ابن الشیخ، جمال الدین، الشعریة العربیة، دار التوبقال، المغرب، ط) ١(

جامعة الیرموك، مؤتمر النقد ربابعة، موسى، التكرار في الشعر الجاهلي دراسة أسلوبیة، ) ٢(

 .١٥األدبي، ص



        
 
 

    
  
 

١٢٤١

 باإلسكندرية للبنات ةوالعربي اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الرابع العدد من األول املجلد   
 "أنموذجا شبلول فضل أمحد" األطفال أدب يف العالمات بنية  

  اخلامتة

تناول البحث دراسة أدب األطفال للشاعر أحمد فضل شبلول من الناحیة 

السیمیولوجیة التي تسعى إلى تفكیك العمل الفني وتحلیله من أجل الوصول إلى 

صرح بها، والكشف عن ثقل هذه المعاني والدور الذي تلعبه في إثراء معانیه غیر الم

ًالعمل األدبي سواء كان نصا أو رسما أو صورة أو لونا، التي هي في الحقیقة لیست  ً ًً
إال وسیلة اتصالیة وتعبیریة لغتها الخطوط واألشكال والمساحات اللونیة، أي أنها لغة 

األیقونیة والسمعیة والحركیة التي تتضمن مبنیة على جملة من الدالئل البصریة و

  .الكثیر من القیم التعلیمیة والتربویة والطبیعیة والوطنیة

ًكما أوضحت دراستي ألدب الشاعر أحمد فضل شبلول عددا من المضامین 

  :النظریة والتطبیقیة وتحلیالتها، وسنضع أهم النتائج واالستنتاجات وهي كالتالي

التربویة والدینیة والتعلیمیة والوطنیة (  برزت القیم فقد: في الجانب النظري -١

وتمثلت في جمیع المقطوعات الشعریة في دواوین الشاعر أحمد فضل ) والطبیعة 

َّشبلول، حیث حرص الشاعر على أن یكتب من أجل بناء جیل قارئ یتذوق ما 

 یقرأ، ویوظف ما یكتسب، و یسهم في تحریر الطفل من العنف والقمع والوصایة

ویساعده في تفتق ما لدیه من كوامن ویعمل على تمهیر مواهبه، ویرسخ في ذهنه 

َالقیم اإلنسانیة وینمي فیه الوعي بالخصوصیات الثقافیة والتراث ویحبب إلیه  ُ ّ َّ َّ َِّّ

ْالبیئة، فیكتشف ذاته ومحیطه ویقبل الحق في االختالف ویرضى برأي اآلخر، 
 . طالعُویسهم في إذكاء روح البحث وحب اال

وحرص أحمد فضل شبلول على التنویع والشمول في المضامین المقدمة للطفل بما 

ًفي ذلك اختیار كتب األطفال التي تجذبهم شكال ومضمونا ً.  

 : فقد تمیز شعره بما یلي:في الجانب التطبیقي -٢

 استخدم األلفاظ والتراكیب السهلة، –صعید األلفاظ والتراكیب اللغویة   على

لغریبة غیر المألوفة منها، واإلقالل من المفردات والتراكیب المجازیة وتجنب ا

 .إال ما جاء منها عفو الخاطر، واللجوء إلى التكرار في األلفاظ والتعابیر



        
 
 

    
  
 

١٢٤٢

 باإلسكندرية للبنات ةوالعربي اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الرابع العدد من األول املجلد   
 "أنموذجا شبلول فضل أمحد" األطفال أدب يف العالمات بنية  

  استخدم الجمل القصیرة أو المتوسطة –وعلى صعید الجملة، تركیبها ونحوها 

واأللفاظ الدالة على واستخدم الجمل . الطول، وتجنب الجمل الطویلة المعقدة

 .المعاني الحسیة وتجنب المجرد المعنوي

  تحرى الوضوح والجمال والدقة وتجنب اإلسراف في –وعلى صعید األسالیب َّ

الزركشة والزخرف والثراء اللغوي المتكلف، وتجنب أسلوب التلمیح والمجازات 

ن أسلوب واالستفادة م" لغة الكالم"الغامضة الصعبة، واالقتراب من خصائص 

 .الراوي في الحكایة الشعبیة الشفهیة

  ًیعتمد على اللغة الخاصة باألطفال، سواء أكانت كالما أم كتابة أم صورة أم
 .ًموسیقا أم تمثیال

  ،شمل جمیع الجوانب المتعلقة باألطفال، من األشیاء الملموسة والمحسوسة

  .إلى القیم والمفاهیم المجردة

 التوصیات والمقترحات

دعوة الجمعیات والمؤسسات والمجتمعات لتمویل إنتاج أدب طفولي یعزز المبادئ  .١

  .والقیم التي تتفق مع الشریعة اإلسالمیة

الدعوة إلى إقامة مكتبات في األحیاء والمناطق في المدینة واألریاف والقرى  .٢

وكذلك تشجیع المكتبات الجوالة وتزویدها بالكتب التي تناسب أعمار األطفال 

 .المراهقین لینمو معهم الحس الثقافي والمعرفيو

دعوة وسائل اإلعالم كي تركز على تشجیع األطفال على القراءة والكتابة  .٣

 .والتألیف لبناء جیل یعي ما له وما علیه

 .إنشاء هیئة وطنیة للعنایة بأدب األطفال من إذاعة وتلفزیون .٤

بشكل یخدم أدب األطفال بأن یكون التخطیط الجید للتعامل مع التقنیة الحدیثة  .٥

 .هناك موقع على اإلنترنت خاص بأدب األطفال وعمل مكتبات رقمیة

  



        
 
 

    
  
 

١٢٤٣

 باإلسكندرية للبنات ةوالعربي اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الرابع العدد من األول املجلد   
 "أنموذجا شبلول فضل أمحد" األطفال أدب يف العالمات بنية  

  املراجع

إبــراهیم، نبیلــة، أشــكال التعبیــر فــي األدب الــشعبي، دار نهــضة مــصر للطباعــة والنــشر،  .١

 .م١٩٧٤، ٢ط

 .م١٩٩٦، ١ابن الشیخ، جمال الدین، الشعریة العربیة، دار التوبقال، المغرب، ط .٢

 .م٢٠٠٠أحمد عبده عوض، أدب الطفل العربي، الناشر للتوزیع والنشر، مصر،  .٣

 .م١٩٥٨، ٢إسماعیل، عز الدین، األدب وفنونه، دار الفكر العربي، القاهرة، ط .٤

یوســف حــالق، وزارة الثقافــة، . بــاختین، میخائیــل، أشــكال الزمــان والمكــان فــي الروایــة، تــر .٥

  .١٩٩٠سوریا، 

ماء شاهین، جمالیات المكان في روایات جبرا إبراهیم جبرا، المؤسسة العربیة، بیـروت، أس .٦

٢٠٠١.  

، المركز الثقافي العربي، ) الفضاء الزمن الشخصیة(بحراوي، حسن، بنیة الشكل الروائي  .٧

  .م١٩٩٠، ١ط

 صــوان، أحمــد، مكونــات: ًالــسید إمــام، نقــال عــن: بــرنس، جیرالــد، قــاموس الــسردیات، تــر .٨

 .م٢٠١١السرد القصصي، دار التكوین، دمشق، 

دراســة فــي : البطـل، علــي، الــصورة فـي الــشعر العربــي حتـى أواخــر القــرن الثـاني الهجــري  .٩

 . م١٩٨٣، ٣أصولها وتطورها، دار األندلس، بیروت، ط

أنطـــوان أبـــي زیـــد، منـــشورات عویـــدات، بیـــروت، لبنـــان، : ترجمـــةالـــسیمیاء، : بییـــر غیـــرو .١٠

  .م١٩٨٤بعة األولى سنة باریس، الط

مهــا حــسن، منــشورات وزارة : تــر) دراســة أدبیــة ونفــسیة(تــاكر، نیكــوالس، الطفــل والكتــاب  .١١

 .١٩٩٩الثقافة، سوریا دمشق، 

  . جامعة المنیا- أستاذ األدب اإلنجلیزي في كلیة اآلداب -جمال التالوي  .١٢

ط، .لـــو المـــصریة، القـــاهرة، دحـــسین، عبـــد الحمیـــد، األصـــول الفنیـــة لـــألدب، مكتبـــة األنج .١٣

 .م١٩٦٤

 .م٢٠٠٢، ١حسین، كمال الدین، مقدمة في أدب الطفل، جامعة القاهرة، ط .١٤



        
 
 

    
  
 

١٢٤٤

 باإلسكندرية للبنات ةوالعربي اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الرابع العدد من األول املجلد   
 "أنموذجا شبلول فضل أمحد" األطفال أدب يف العالمات بنية  

، ١خفاجي، عبد المنعم، دراسات في األدب الجاهلي واإلسـالمي، دار الجیـل، بیـروت، ط .١٥

١٩٩٢. 

، ١٠١ددالعــ/ خلــف، ســالم احمــد،  الــسرد القصــصي عنــد أبــي تمــام، مجلــة كلیــة اآلداب .١٦

 . جامعة القاهرة

الخلیلي، علي، البطل الفلسطیني في الحكایة الشعبیة، مؤسسة ابن راشـد للنـشر، القـدس،  .١٧

 .م١٩٧٩، ١ط

عبـــد الـــرحمن بـــوعلي، مطبعـــة : دولـــودال، جیـــرار، الـــسیمیائیات أو نظریـــة العالمـــات، تـــر .١٨

  .م٢٠٠٠النجاح الجدیدة، البیضاء، 

ـــافظ، جمالیــــات .١٩ ــد حـ ــاب، محمــ ـــة دیــ ـــة الفــــصول، الهیئــ ــــة، مجلـ ــصیدة العربی  اللــــون فــــي القــ

 .م١٩٨٤، القاهرة، ٥المصریة العامة للكتاب، ع

ـــاب العـــــرب .٢٠ ـــلوب، منـــــشورات اتحـــــاد الكتــ ـــشق-ّذریـــــل، عـــــدنان، اللغـــــة واألســ ـــوریا، - دمــ  ســ

 .م١٩٨٠سنة

نقـد ربابعة، موسى، التكرار في الشعر الجاهلي دراسة أسلوبیة، جامعة الیرمـوك، مـؤتمر ال .٢١

 .ت.األدبي، د

الرباعي، عبد القادر، الـصورة الفنیـة فـي النقـد الـشعري دراسـة فـي النظریـة والتطبیـق، دار  .٢٢

 . م١٩٨٤، ١العلوم للطباعة، الریاض، ط

ط، .مـــصطفى بــدوي، مكتبــة األنجلــو المــصریة، القـــاهرة، د: رتــشاردز، العلــم والــشعر، تــر .٢٣

 .ت.د

سـعید الغنــامي، المركـز الثقـافي العربـي، الــدار : الـسرد، تـرریكـور، بـول، الوجـود والزمــان و .٢٤

  .م١٩٩٩البیضاء، المغرب، 

، الــشركة )سلــسلة دراسـات فــي األدب والنقــد(زلـط، أحمــد، أدب الطفولــة أصـوله واتجاهاتــه  .٢٥

  .م١٩٩٤العربیة للنشر والتوزیع، 

   م١٩٨٦ دار المعارف، ، القاهرة،)الطفولة والمراهقة(زهران، حامد سالم، علم نفس النمو  .٢٦

 .م١٩٤٦،  ١السباعي، محمد، الصور، شركة فن للطباعة، مصر، ط .٢٧



        
 
 

    
  
 

١٢٤٥

 باإلسكندرية للبنات ةوالعربي اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الرابع العدد من األول املجلد   
 "أنموذجا شبلول فضل أمحد" األطفال أدب يف العالمات بنية  

ســرحان، نمــر، الحكایــة الــشعبیة الفلــسطینیة، مركــز أبحــاث منظمــة التحریــر الفلــسطینیة،  .٢٨

 .ت.بیروت، د

، ١٠الـــشایب، أحمـــد، أصـــول النقـــد األدبـــي، مكتبـــة النهـــضة المـــصریة للنـــشر والطبـــع، ط .٢٩

 .م١٩٩٤

شـــبلول، أحمـــد فـــضل، أحـــب الحیـــاة، الهیئـــة العامـــة لقـــصور الثقافـــة، مجلـــة قطـــر النـــدى،  .٣٠

 .م٢٠١٧، ٥٦٧القاهرة، عدد

، ١، مكتبـــة العبیكـــان، ط)شـــعر لألطفـــال(أشـــجار الـــشارع أخـــواتي شـــبلول، أحمـــد فـــضل،  .٣١

  .م١٩٩٤

لثقافـة، مـصر، ، الهیئة العامة لقـصور ا)شعر لألطفال(آالء والبحر شبلول، أحمد فضل،  .٣٢

 .م٢٠٠٥

ــــه الحكـــــیم یتحــــدث  .٣٣ ـــال(شــــبلول، أحمــــد فـــــضل، بیری  ، الهیئـــــة العامــــة لقـــــصور)نثـــــر لألطفـ

 .م١٩٩٩الثقافة،

، ١الهیئـة المـصریة العامـة للكتـاب، ط) شـعر لألطفـال(دوائر الحیاة شبلول، أحمد فضل،  .٣٤

 .م٢٠١١

 النــدى، الهیئــة العامــة سلــسلة قطــر) شــعر لألطفــال(طــائرة ومدینــة شــبلول، أحمــد فــضل،  .٣٥

 .م٢٠٠١لقصور الثقافة،

الهیئـــة العامـــة لقـــصور الثقافـــة، ) شـــعر لألطفـــال(حـــدیث الـــشمس والقمـــر شـــبلول، أحمـــد،  .٣٦

 .ت.د

شــحاتة، حــسن، أدب الطفــل العربــي دراســات وبحــوث، القــاهرة،  الــدار المــصریة اللبنانیــة،  .٣٧

 .١٣-١٢م، ص١٩٩٤، ٢ط

ــور المعر .٣٨ ــة للدراســـات والنـــشر، شـــربل، مـــوریس، التطـ ـــه، المؤســـسة الجامعیـ فـــي عنـــد بیاجی

 .م١٩٨٦، ١بیروت، ط

 . م١٩٧٧الشمعة، خلدون، النقد والحریة، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق،  .٣٩

ـــصیة، دار القلــــم، دبــــي، ط .٤٠ ــــاء الشخـ ـــال وبن ــــرءوف، أدب األطفـ ، ٢الــــشیخ، محمــــد عبــــد ال

 .م١٩٩٧



        
 
 

    
  
 

١٢٤٦

 باإلسكندرية للبنات ةوالعربي اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الرابع العدد من األول املجلد   
 "أنموذجا شبلول فضل أمحد" األطفال أدب يف العالمات بنية  

، ٢٢بـــي العـــصر الجـــاهلي، دار المعـــارف، القـــاهرة، طضـــیف، شـــوقي، تـــاریخ األدب العر .٤١

 .ت.د

، ١عبــد الـــرحمن بــدوي، مكتبـــة النهــضة المـــصریة، ط: طــالیس، أرســطو، فـــن الــشعر، تـــر .٤٢

 .م١٩٥٣

عبـد الراضـي، الـسید أحمـد، دور النحـو فـي فهــم وتحلیـل الـنص األدبـي، مقـال منـشور فــي  .٤٣

 هـ  ١٤٣٣  شبكة األلوكةاإلنترنت

Zvy٩ZFBj٤ixzz#/٠/٤٠٠٢٠/competitions_publications/net.alukah.www://http  

 -دار غریـب  ، )التحلیـل النـصي للـشعر( عبد اللطیف، محمـد حماسـة، اإلبـداع المـوازي  .٤٤

  .٢٠٠١، ١القاهرة، ط

د، عبــد العزیــز، القــصة فــي التربیــة أصــولها النفــسیة، تطورهــا، مادتهــا وطریقــة عبــد المجیــ .٤٥

 .م١٩٩٨، ١سردها، دار المعارف، ط

أشـكاله ووظائفـه، دار صـامد، تـونس، ط -عبد الوهاب زغدان، المكان في رسـالة الغفـران  .٤٦

  .م١٩٩٥، ٢

ب، المركــز الثقــافي عــصفور، جــابر، الــصورة الفنیــة فــي التــراث النقــدي البالغــي عنــد العــر .٤٧

 .م١٩٩٢، ٣العربي، ط

واقــع : الــشعر واألناشــید فــي أدب األطفــال ( العمــري، ســائدة، أدب األطفــال فــي فلــسطین  .٤٨

 . ٢٠٠٨، ورقة عمل مقدمة للیوم المدرسي، مركز القطان، )ومشكالت

 .م١٩٩٨، ١عید، رجاء، دراسة في لغة الشعر، منشأة المعارف، اإلسكندریة، ط .٤٩

ــة الثقافیــــة، محاضــــرة عــــن أدب األطفــــال مفهومــــه، غ .٥٠ اضــــب، زینــــب، ملتقــــى رابطــــة الواحــ

 .moltaqa/alwaha-rabitat.www.هـ١/٢/٧٢٤١تاریخه تطوره، أهدافه، بتاریخ 

ن، دار المعرفـة أحمـد نعـیم الكـراعی: فرینانـد دي سوسـیر، فـصول فـي علـم اللغـة العـام، تـر .٥١

 .م٢٠١٤، ١الجامعیة، اإلسكندریة، ط

 .م١٩٩٨الفیصل، سمر روحي، الخصائص اللغویة ألدب الطفل، سوریا، مجلة التربیة،  .٥٢



        
 
 

    
  
 

١٢٤٧

 باإلسكندرية للبنات ةوالعربي اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الرابع العدد من األول املجلد   
 "أنموذجا شبلول فضل أمحد" األطفال أدب يف العالمات بنية  

 أنظمــة العالمــات -مــدخل إلــى الــسیمیوطیقا: قاســم، ســیزا، حامــد ، نــصر أبوزیــد وآخــرون .٥٣

ـــاالت ــــة،  منـــــشورات عیـــــون المقــ ـــي اللغـــــة واألدب والثقافـ ــدار البیـــــضاء ا-فــ ـــ  المغـــــرب، -ل

 ).١٩٨٧(١ط

ــب األطفــــال فــــي مــــصر  .٥٤ ــــوظ، ســــهیر أحمــــد، كتــ ــاهرة، ١، ط)م١٩٨٠-م١٩٥٥(محف ، القــ

 . م٢٠٠١مكتبة زهراء الشرق،  

مرتــاض، عبــد الملـــك، مــدخل فــي قـــراءة البنیویــة، مجلــة عالمـــات، النــادي األدبــي بجـــدة،  .٥٥

  .م١٩٩٨، ٢٩ج

 .م١٩٨٤، ١لعصر الحدیث، دار الفكر، دمشق، طمریدن، عزیزة، القصة الشعریة في ا .٥٦

، سلـسلة عـالم )أهمیتها، ومصادرها، ووسائل تنمیتهـا:( المعتوق، أحمد، الحصیلة اللغویة  .٥٧

 .م١٩٩٦المعرفة، الكویت، 

ــة، نـــازك، قـــضایا الـــشعر المعاصــــر، قـــضایا الـــشعر المعاصـــر، منـــشورات مكتبــــة  .٥٨ المالئكـ

 . م١٩٦٧، ٣النهضة، بغداد ط

 .م٢٠٠٦، ٥مندور، محمد، األدب وفنونه، نهضة مصر للنشر والطباعة، ط .٥٩

ـــه، وســـائطه، الهیئـــة المـــصریة العامـــة  .٦٠ ـــسفته، فنون ـــال فل هـــادي نعمـــان الهیتـــي، أدب األطف

 . م١٩٧٧للكتاب، القاهرة، 

، الهیئــة المــصریة العامــة، )فلــسفته، فنونــه، وظائفــه(الهیتــي، هــادي نعمــان، أدب األطفــال  .٦١

 .م١٩٨٦ ١ طمصر،

  . م١٩٨٣، ٢الورقي، السعید أحمد، لغة الشعر العربي الحدیث، دار المعارف، مصر، ط .٦٢

، ١٩یوسف، عبد التواب، رسالة الخلیج العربي حول أدب األطفال في الخلیج العربـي، ع .٦٣

 .م١٩٨٦

  


