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املجلس العربي للطفولة والتنمية منظمة عربية إقليمية غير حكومية 
ذات شخصية اعتبارية، تعمل يف مجال الطفولة برئاسة صاحب السمو 
تأسيس  جاء  وقد  العزيز.  عبد  بن  طالل  بن  العزيز  عبد  األمير  امللكي 
املجلس عام 1987 مببادرة من صاحب السمو امللكي األمير طالل بن عبد 
العزيز ، رحمه اهلل؛ بناء على التوصية الصادرة من جامعة الدول العربية. 

ر البحوث والدراسات واملقاالت التي ُتنشر يف املجلة عن آراء كاتبيها  ُتعبِّ
ــر بالضـرورة عـن رأي املجلـة، كمـا أن ترتـيب البحــــوث فـي املجلـة  وال ُتعبِّ

ال يخضع ألهمية البحث وال ملكانة الباحث.

سعر النسخة 30 جنيهًا مصريًا

االشتراكات السنوية

داخل مصــر لألفــراد: 150 جنيهًا مصريًا - مؤسسات 300 جنيـه مصـري

الدول العربية لألفــراد: 50 دوالرًا أمريكيـًا - مؤسسات 150 دوالرًا أمريكيًا

البلدان األجنبية لألفراد: 75 دوالرًا أمريكيـًا - مؤسسات: 200 دوالرًا أمريكيًا
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افتتاحية العدد

د. سهير عبد الفتاح

 أعزائي قراء مجلة الطفولة والتنمية

كل عام وأنتم بخير 

القراء األعزاء

بعــد أن بدأنــا نشــعر بــأن فيــروس كوفيــد 19 أخــذ يتراجــع، وهــو شــعور نرجــو أن 

تصدقــه األيــام وأن نشــعر نحــن وأطفالنــا باألمــان بعــد أن عشــنا أيامــا صعبــة وفقدنــا 

زمــالء وأصدقــاء أعــزاء لــن ننســاهم. بعــد هــذه التجربــة األليمــة تهبــط علينــا فجــأة كارثــة 

احلــرب الروســية األوكرانيــة التــي تهــدد اجلميــع ألن مــا يحــدث اآلن فــي أي مــكان فــي 

ــق واخلــوف ممــا  ــذا يســاورنا الشــعور بالقل ــه، وله ــم كل ــى العال ــره إل ــد تأثي ــم ميت العال

ميكــن أن تســفر عنــه األيــام القادمــة، لقــد أصبحنــا ننظــر إلــى املســتقبل بقلــق ألن 

املســتقبل هــو األمــان الــذي سيســتقبل أطفالنــا.

ولهــذا يجــب علــى العالــم كلــه أن يصنــع كل مــا فــي وســعه لضمــان الســالم، والطريق 

إلــى الســالم يبــدأ بالثقافــة، ثقافــة حتمينــا وحتمــي أطفالنــا وتبعــث فــي نفوســهم الثقــة 

واألمــل، ثقافــة يتلقونهــا فــي املــدارس والنــوادي واملنــازل ويشــعرون معهــا بــأن البشــر 

جميعــا إخــوة وأن احليــاة جميلــة وأن الســعادة تنتظرهــم فــي املســتقبل، قصائــد وقصص 

* رئيس التحرير.
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وصــور واغنيــات حتمــل لهــم هــذه األفــكار وهــذه املشــاعر باإلضافــة طبعــا ملــا يتلقونــه 

فــي البرامــج الدراســية.

وقــد رأينــا فــي مجلــة الطفولــة والتنميــة أن نســهم فــي تقــدمي هــذه الثقافــة مبلفــات 

نخصــص كل ملــف منهــا لفــن مــن الفنــون، وســنبدأ مــن هــذا العــدد مبلــف عــن شــعر 

ــف  ــب والعواط ــال اخلص ــراءة واخلي ــن الب ــه ف ــة ألن ــن الطفول ــو ف ــعر ه ــال، فالش األطف

ــل. ــم اجلمي ــة واحلل الصادق
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هشام بوقشوش
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الصمت االختياري لدى األطفال

أ.د. إيهاب عبد العزيز الببالوي*
أحمد محمد شحاته سليم**

ملحة تاريخية عن الصمت االختياري:
ة األولى منذ أكثر من قرن من الزمان، حيث تصور  إن هذا االضطراب قد مت وصفه للِمرَّ

تتبُّعها  مت  عشر،  التاسع  القرن  نهاية  في  بدايته  منذ  متنوعة  بطرق  االضطراب  هذا  الباحثون 

 Cohan (2007); Davidson (2012); Diliberto (2014); من خالل العديد من الدراسات

Dillon (2016); Hoyne (2014); Mili (2015)

ة األولى من ِقبل الطبيب األملاني  ف إلى الصمت االختياري للِمرَّ ففي عام 1877م، مت التعرُّ

أدولف كيسمايل Adolf Kussmaul في أواخر القرن التاسع عشر، حيث صاغ هذا االضطراب 

اها األفيزيا االختيارية aphasia voluntaria لوصف األطفال  بفقدان القدرة على الكالم، وسمَّ

الذين رفضوا التحدث في مواقف معينة رغم أن لديهم قدرات طبيعية على الكالم واللغة، ويؤكد 

بذلك أن االمتناع عن الكالم َطْوعّي إرادّي، وليس ملشكلة صحية أو خلل في النطق، وأن الطفل 

ث  التحدُّ عن  أوروبًيا  ُمؤلًَّفا  أربعة عشر  ُكتب   Kussmaul كيسمايل  وبعد  التحدث.  عدم  اختار 

االختياري في الفترة من 1933 -1883. 

بينما في عام 1934م قام مورتز ترامير Moritz Tramer، وهو طبيب سويسري، بإعادة 

أنه ميكن  بذلك  ليعني  الَبَكم االختياري؛  Mutism Elective وهو  إلى  تسمية هذا االضطراب 

الية، ويوضح أيًضا أن االضطراب في التواُصل وليس في الكالم، وشدد  للطفل استخدام اللغة بفعَّ

عية للصمت.  "ترامير" Tramer مثل "كيسمايل" Kussmaul على الطبيعة التطوُّ

ث  وفي عام 1975م، قام "كارنر" Kanner بتعريف هذا االضطراب على أنه: "نقص في التحدُّ

* عميد كلية علوم اإلعاقة والتأهيل، مصر.
** باحث دكتوراه - كلية علوم اإلعاقة والتأهيل، مصر.
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هاب  والرُّ الكالمي،  اخلجل  مثل:  بعدة مصطلحات؛  الصامتة مت وصفها  والسلوكيات  الطبيعي، 

الكالمي، وجتنُّب الكالم، واالمتناع عن الكالم، والَبَكم االنفعالي املنشأ، والبكم الُعصابى". 

وفي عام 1979م، كان التصنيف الدولي لألمراض )اإلصدار التاسع( )ICD- 9( في منظمة 

الصحة العاملية أول نظام تصنيف يتضمن فئة تشخيصية للصمت االنتقائي، حيث مت تصنيف 

هذا  ن  وتضمَّ واملراهقة،  بالطفولة  اخلاصة  العواطف  في  اضطراب  أنه  على  االنتقائي  الصمت 

التصنيف خاصية االضطراب العاطفي للطفولة التي تضمنت األعراض الرئيسة؛ مثل االنسحاب 

االجتماعي، واحلساسية املفرطة، واخلجل. 

العقلية  لالضطرابات  واإلحصائي  التشخيصي  الدليل  في  االختياري  الصمت  يظهر  ولم 

DSM حتى عام 1980م )DSM- III(، حيث ظهر الصمت االختياري مع اضطرابات الطفولة 

ث في جميع احلاالت، مبا في  أو املراهقة، فكانت السمة األساسية هي الرفض املستمر للتحدُّ

ُغيِّر في الدليل  اللغة. في حني  ذلك املدرسة، على الرغم من امتالكه القدرة على التحدث وفهم 

امليزة  1987م،  عام  في   DSM- III- R املعدل  العقلية  لالضطرابات  واإلحصائي  التشخيصي 

التشخيصية للصمت االختياري لتصبح الرفض املستمر للتحدث في معظم املواقف، وليس في 

ُغيِّر DSM- IV في عام 2000 مصطلح الصمت االنتقائي ليصبح الصمت  كل املواقف. وقد 

االختياري؛ لينتقل معيار التشخيص من الرفض املستمر للتحدث إلى الفشل املستمر في الكالم، 

حيث كان قرار التغيير من االنتقائي إلى االختياري متوافًقا مع البحث الذي نتج عن تغيُّر السلوك. 

د (Wong, 2010(. وهذا  فهذه التغييرات تعني أن الطفل يفشل في الكالم بداًل من االختيار املتعمَّ

يشمل احتمال أن األطفال ال يتحدثون في املواقف االجتماعية؛ وذلك ألنهم يتفاعلون بقلق مع 

 DSM- 5(. حتت فئة اضطرابات القلق DSM- 5 بيئتهم؛ ولهذا ُصنِّف الصمت االختياري في

 ):APA, 2013

مفهوم الصمت االختياري:
وطبيعة  حقيقة  يتناول  مفهوم  حتديد  كيفية  حول  املاضية  السنوات  في  الباحثون  اختلف 

الصمت االختياري، حيث توجد العديد من التعريفات للصمت االختياري (Diliberto, 2014(؛ 

ومنها ما يلي:

ف الصمت االختياري على أنه"اضطراب نفسي معقد غير معروف األصل، حيث ُوِجد  ُعرِّ
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ث في بيئات اجتماعية  اتفاق عام على أن الصمت االختياري يتسم بعدم قدرة الطفل على التحدُّ

 Camposano, 2011.( "التحدث في مواقف أخرى القدرة على  لديه  معينة، ورغم ذلك يكون 

 .)p. 53

ف بأنه "اضطراب، حيث أن الطفل ال يتحدث في مواقف اجتماعية محددة يتوقع فيها  كما ُعرِّ

الكالم )على سبيل املثال، في املدرسة مع زمالء اللعب(، ولكن يتحدث عادًة في مواقف أخرى 

. )Hung, Spence& Dronamraju, 2012(")على سبيل املثال، في املنزل مع والديه وأشقائه(

وأيًضا ُعرف الصمت االختياري بأنه "إحجام الطفل عن احلديث عمًدا خالل مواقف اجتماعية 

معينة دون غيرها" )فاطمة النجار، 2015، ص 438(. وُينظر إليه أيًضا على أنه "حالة نفسية 

حتدث عادًة أثناء الطفولة، ويتسم بغياب الكالم في مواقف محددة ُيتوقع أن يتحدث فيها الطفل 

)على سبيل املثال، مواقف مدرسية، مواقف اجتماعية(، بينما في حاالت أخرى )على سبيل املثال، 

 .)Muris & Ollendick, 2015( "فإن إنتاج الطفل من الكالم يبدو طبيعًيا جًدا ،)في املنزل

في حني أشارت إليه هناء الذهبي )2017( بأنه "هو أحد االضطرابات النفسية التي ميتنع 

فيها الطفل بإرادته عن احلديث في املواقف االجتماعية مبا فيها املدرسة مفضاًل الصمت على 

الكالم، على الرغم من عدم وجود أي مشكلة متنعه" )ص385(. كما ُعرف في دراسة أكثر حداثة 

Starke, )2018( على أنه "اضطراب يبدأ عادًة بني )4 - 3( سنوات، ويتسم بالفشل في الكالم 

في مواقف اجتماعية معينة أثناء التحدث مع اآلخرين، حيث يتكلم األطفال في املنزل عادًة ولكنهم 

.)p. 45( "يرفضون الكالم في املدرسة أو في حضور الكبار أو الغرباء

بالفشل  ويتسم  الطفولة  فترة  في  يحُدث  نسبًيا  نادر  "اضطراب  بأنه:  أيًضا  ُيعرف  كما 

املستمر في الكالم في مواقع محددة مثل املدرسة واملواقف االجتماعية، بالرغم من الكالم بشكل 

 Oerbeck, Overgaard, Stein, Pripp &(  طبيعي في مواقع أخرى مثل في املنزل مع أسرته

 .)Kristensen, 2018, p. 997

وُيوصف أيًضا بأنه: "اضطراب نفسي نادر في الطفولة يتسم بالفشل الشديد في التحدث 

في سياقات محددة؛ مثل في املدرسة أو مع زمالء اللعب أو الغرباء حيث ُيتوقع الكالم عادًة، على 

 Valaparla,( "الرغم من السمع والتحدث في سياقاٍت أخرى مع اآلباء وأفراد األسرة اآلخرين

 .)Sahoo& Padhy, 2018, p. 39
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بداية ظهور الصمت االختياري:
إن الصمت االختياري ال يتم مالحظته إال إذا دخل الطفل الروضة أو املدرسة، وقتها من 

املتوقع منه أن يتحدث مع األفراد خارج العائلة، حينئٍذ يحدث هذا الصمت االختياري فيكون مبثابة 

الظهور األول لهذا االضطراب )DSM- 5: APA, 2013(، وهذا االضطراب يحدث عادًة قبل سن 

.Ellis, 2015; Fernald, 2017  5 سنوات مع تقديرات تتراوح بني 2.7سنة - 4.1 سنة

  Diliberto في حني قد يكون ظهور الصمت االختياري في الفترة ما بني 6 - 2.7 سنوات

.)2014)

 DSM- 5: APA, املراهقة  مرحلة  في  جًدا  نادًرا  االختياري  الصمت  ظهور  يكون  بينما 

.2013 وعلى الرغم من ظهور األعراض في وقت مبكر فإنه ال تتم إحالته للتشخيص في العيادات 

النفسية أو إلى الباحثني إال عند دخول الطفل الروضة أو املدرسة؛ شريطة أن يؤثر في أدائه 

.)Fernald, 2017( االجتماعية  وعالقاته  واألكادميي  الدراسي 

أنواع الصمت االختياري:
في الثمانينيات والتسعينيات، كان هناك اجتاه للتمييز بني أنواع الصمت االختياري فيما 

يتعلق ِبِسَمات شخصية الطفل، وستسمح هذه التصنيفات بفهٍم أكثر دقًة للمشكلة وفي النهاية 

عالج أفضل، وأشار Fernald, (2017) إلى نوعني من الصمت االختياري؛ وهما:

أ( الصمت االختياري املعمم:
م يشمل معظم الناس أو األماكن خارج املنزل، على سبيل املثال،  إن الصمت االختياري املعمَّ

ال يتحدث الطفل في املدرسة ألي شخص أو في األماكن العامة، مثل املطاعم.

ب( الصمت االختياري احملدد:
د على أشخاص أو أماكن محددة، على سبيل املثال يتحدث  يقتصر الصمت االختياري احملدَّ

الطفل إلى أقرانه في املدرسة ولآلباء ولكن ليس للمعلمني.

النظريات املفسرة للصمت االختياري:
رة ألسباب الصمت االختياري على نطاٍق واسع، وغالًبا ما تعكس  تباينت النظريات املُفسِّ

وجهات النظر السائدة لفترة تاريخية معينة، حيث في األصل كان الصمت االختياري له تصور 
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ة  من منظور التحليل النفسي الذي يفترض أن سبب هذا االضطراب هو مشاكل تتمثل في اأُلبوَّ

واألمومة، وعصبية األسرة )Barterian, 2015(. ومن بني هذه النظريات:

 Psychoanalytic Theory :نظرية التحليل النفسي
تتضمن املفاهيم الرئيسة لنظرية التحليل النفسي املعتقدات التى تكون سبًبا فى الكثير من 

كبيٍر على جتارب  سلوكياتنا الناجتة عن دوافع الالوعي، وتركز نظرية التحليل النفسي بشكلٍ 

الطفولة املبكرة التي تشكل سلوكياتنا وأفكارنا ومعتقداتنا املستقبلية )Powers, 2017(. وتؤكد 

نظرية التحليل النفسي أهميَة التعامل مع حاالت األطفال ذوي الصمت االختياري، باعتبار كل 

طفل حالة فردية يجب أن ُيراعى من خاللها تاريخ احلالة املرضية، حيث ترتكز هذه النظرية على 

محاولة فهم األحداث املاضية في حياة الطفل والصراع بني الطفل املضطرب واألسرة؛ لذا اهتمت 

هذه النظرية بالعالج اأُلَسري كأحد أهم األساليب العالجية واملقابالت العالجية الفردية، وأيًضا 

العالج الفردي باللعب، وغالًبا ما تكون العالجات الديناميكية النفسية طويلة األمد، حيث تكون 

هذه العالجات مفيدة كجزٍء من نهٍج متعدِد الوسائط )Diliberto, 2014(. وتفسر نظرية التحليل 

النفسي الصمت االختياري على أنه غالًبا ما يتعلق بحَدٍث مثيٍر أو صدمٍة تؤدي إلى أن الطفل 

يصبح صامًتا، ومع ذلك فقد أوضحت البحوث احلالية أن أغلب األطفال الصغار الذين يعانون من 

 Murris( الصمت االختياري نتيجة صدمة في مرحلة الطفولة املبكرة أنها ليست سبب صمتهم

.)& Ollendick, 2015

:Behavioral Theory النظرية السلوكية
د ويتنبَّأ بسلوكيات الفرد،  إن الفرضية الرئيسة للنظرية السلوكية هي أن إدراك الشخص ُيحدِّ

على سلوكياتهم  إيجاًبا وسلًبا  تؤثر  ذاتية  مفاهيم  يشكلون  األفراد  أن  النظرية  وأوضحت هذه 

 .)Powers, 2017( الفردية

حيث قام (Beck, 2016) باختبار فرضياته ووجد أن الطريقة التي يفكر بها الشخص في 

نفسه تؤثر على أفكاره وأفعاله والبيئة التي يعيش فيها. ولذلك تنظر النظرية السلوكية إلى الصمت 

االختياري على أنه تعلُّم للسلوك، الذي يتطور في كثيٍر من األحيان ليصبح إما للهروب من القلق 

.)Cohan et al., 2006( االجتماعي، أو كوسيلة جلذب االنتباه من اآلخرين
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ويوجد اعتقاد راسخ لدى أصحاب النظريات السلوكية بأن األفراد إمنا هم نتاج لسلوكياتهم، 

وأنه ميكن تعلُّم السلوكيات واكتسابها، وأيًضا عدم اكتسابها من خالل التعزيز اإليجابي والسلبي، 

سد النظريات السلوكية استخدام املالحظة املباشرة للسلوكيات بداًل من السلوكيات الداخلية  وجُتِّ

قياس  أنه ميكن  حقيقة  على  كبيًرا  اعتماًدا  السلوكية  النظريات  تعتمد  ما  وغالًبا  التفكير،  مثل 

.)McLeod , 2013( السلوكيات بطريقة علمية

:Information Processing Theory نظرية معالجة املعلومات
تعتمد هذه النظرية على فرضية أن لدى جميع البشر نظاًما فسيولوچـًيا يعالج املعلومات، هذا 

النظام يشبه أنواًعا أخرى من أنظمة اجلسم؛ مثل: الهضم حيث يهضم اجلسم العناصر الغذائية 

من الطعام للبقاء في قيد احلياة، حيث وجدت أن أدمغة البشر تتكون من نظام ملعاجلة املعلومات 

تستخلص جتاربنا الفردية أو عناصر متعددة من جتاربنا الفردية وتخزينها في شكل ال ُينسى 

وميكن الوصول إليها، وتوصلت البحوث حول نظرية معاجلة املعلومات إلى أن ذكريات الشخص 

تتصل بنظام من الشبكات يحتوي على أفكارنا وتخيُّالتنا وأحاسيسنا وعواطفنا، ويحدث التعلُّم 

نة بالفعل في الذاكرة، حيث أنه عندما  اجلديد عندما يتم احتاد تداعيات املعاني مع املواد املخزَّ

يخضع الشخص حلدٍث عارٍض أو مؤثٍر للغاية على الدماغ، يصبح نظام معاجلة املعلومات غير 

مكتمل بسبب املشاعر السلبية القوية أو انفصام العقل عن احلدث الذى يحدث، وعندما يحدث 

هذا يتم التخزين فى ذاكرة الفرد بطريقة مختلة، وعندئٍذ ميكن أن تسبب االضطرابات العصبية 

بعد  ما  اضطراب  مثل  اضطرابات  في  غالًبا  تظهر  التي  والدخيلة،  الَهَوسيَّة  األفكار  الوظيفية 

. )Shapiro, 2001(الصدمة وأنواع أخرى من اضطرابات القلق

انتشار الصمت االختياري:
احلديثة  البحوث  لكن  الطفولة،  في مرحلة  نسبًيا  نادرًة  ُيعد حالًة  االختياري  الصمت  كان 

في  يؤثر  حالًيا  االختياري،  الصمت  تشخيص  مجموع  في   ٪3 بنسبة  زيادة  هناك  أن  أظهرت 

تصنيف  تغيير  نتيجة  هذا  يكون  ورمبا   .)Powers, 2017( األطفال  من   ٪0.7 من  يقرب  ما 

الصمت االختياري من اضطرابات الطفولة إلى اضطرابات القلق في DSM- 5، وهكذا فالصمت 

االختياري ليس نادًرا كما كان ُيعتقد سابًقا على مدار السنوات الـعشر املاضية؛ وذلك ألن معدل 
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االنتشار يشبه معدالت االنتشار في االضطرابات النفسية في مرحلة الطفولة، مثل اضطرابات 

الَهَوس واالكتئاب الشديد )Muris & Ollendick, 2015(. ويؤيد ذلك أنه في دراسة وجدوا أن 

معدل االنتشار بلغ طفاًل واحًدا من بني كل 143 طفاًل في ِسنِّ املدرسة ممن يعاني من اضطراب 

األخرى  الطفولة  اضطرابات  من  العديد  من  أكثر شيوًعا  يجعلها     االختياري؛ مما  الصمت 

(Bergman, McCracken & Piacentini, 2002).

ومن ناحيٍة أخرى، الحظ Powers, (2017) أن معدل انتشار الصمت االختياري بلغ ٪0.77 

في أطفال الروضة باستخدام املعايير التشخيصية DSM- IV، وذكر أيًضا أن معدل انتشار 

هذا االضطراب في عينة أطفال ما قبل الروضة هو 1.5٪كما هو موضح من تقارير الوالدين، في 

حني أن الباحثني الذين يقومون بإجراء دراسات مجتمعية عادًة ما يشيرون إلى معدالت انتشار 

أعلى؛ وكذا الدراسات التي تستخدم معايير أقل صرامًة من DSM54- TR، وأيًضا الباحثون 

الذين أخذوا عينات من أطفال تتراوح أعمارهم بني 6 - 4 سنوات قد يكشفون عن نتائج ومعدالت 

انتشار أعلى؛ وذلك ألن هذا هو الوقت املناسب األكثر وضوًحا لظهور الصمت االختياري. وأيًضا 

قام باحثون بفحص عيِّنات مدرسية فوجدوا نسبتها تتراوح بني 1.9 - 0.71٪، وهذه املعدالت 

ألنظمة  التفاُضلّي  االستخدام  وأيًضا  متناسقة  غير  تشخيصية  معايير  وجود  تعكس  املختلفة 

.)Diliberto, 2014)  التصنيف املختلفة

الفروق بني النوعني يف الصمت االختياري:
أشارت الدراسات والبحوث السابقة إلى أن هذا االضطراب ينتشر بني اإلناث أكثر منه بني 

الذكور بنسبة 1:2 لصالح اإلناث (Kotrba, 2015(. وأيًضا، أظهرت دراسة ُأجريت على عينة 

 Diliberto, من أطفال الصمت االختياري أن نسبة اإلناث إلى الذكور هي 1 :1.2 لصالح اإلناث

(2014(. وأيًضا، في دراسة مت تطبيقها على عينة للصمت االختياري وجدت أن نسبة اإلناث إلى 

الذكور هي 1 : 2.3 لصالح اإلناث )Barterian, 2015(. في حني أشار Dillon, (2016) في 

دراسة ُأجريت على عينة من األطفال الذين يعانون من الصمت االختياري، إلى أن نسبة اإلناث 

 Shott, & Warren إلى الذكور هي 1 :1.5 لصالح اإلناث. بينما أظهرت دراسة قام بها ُكلٌّ من

(2011)، أنه ال توجد فروق في النوع بني اإلناث والذكور في عينة لطالب رياض األطفال للصمت 

أعداد  في  متساويًة  نسًبا  هناك  أن  في  أيًضا   Camposano, (2011) وشاركهما  االختياري، 
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الذين  من  االبتدائي  والثاني  األول  الصف  من طالب  عينة  تناولت  دراسٍة  في  واإلناث،  الذكور 

التشخيصي واإلحصائي لالضطرابات  الدليل  أيًضا في  يعانون من الصمت االختياري. وجاء 

العقلية الطبعة اخلامسة DSM- 5، أن الصمت االختياري ال يختلف كثيًرا من حيث النوع بني 

.(DSM- 5: APA, 2013) اإلناث والذكور

هذه النتائج جاءت مختلفة عن التقارير السابقة التي تشير عادًة إلى أن الصمت االختيار 

يحدث في اإلناث أكثر منه في الذكور، فهذه االختالفات ُيحتمل أن يكون سببها طبيعة االضطراب 

وأحجام العينات الصغيرة املستخدمة في هذه الدراسات (Wong, 2010(. بينما في الصورة 

التي تسبقها اقترحت  Kotrba, (2015)أن ارتفاع معدل اإلناث مع الصمت االختياري يعتمد 

جزئًيا على التوقعات املجتمعية التي متيل أكثر نحو اإلناث أكثر من الذكور، وأيًضا ميكن أن 

ُتعزى الفرضيات املرتبطة بهذه الفروق بني النوعني باعتبار أن الصمت االختياري سببه القلق 

االجتماعي، إلى ما يلي:

1- اإلناث أكثر شيوًعا في اإلصابة بالقلق واالكتئاب، في حني أن الذكور أقل بالنسبة إلى هذه 

.(Barterian, 2015)  االضطرابات

2- ُأظهرت اإلناث إحصائًيا في أغلب األحيان أكثر من الذكور بسبب التشخيص الذكوري 

الضئيل، مقارنًة بتشخيص اإلناث األكبر من ِقبل املعاجلني.

3- أشارت أيًضا األدبيات إلى أنه نتيجة األعراض املشتركة بني الصمت االختياري والقلق، 

متيل اإلناث إلى تلقِّي العالج من اضطراب القلق االجتماعي أكثر من الذكور؛ مما أدى 

إلى زيادة اإلبالغ عن اإلناث املصابة بالصمت االختياري.

املحكات التشخيصية للصمت االختياري:
ر  إن الصمت االختياري قد يكون من الصعب متييُزه عن غيره من االضطرابات؛ مثل: تأخُّ

الكالم، واضطرابات النمو، واالضطرابات الفكرية، وغالًبا ما تطول فترة التشخيص الدقيق، ومن 

ليَّة يبدأ املعالج عموًما بإجراء تقييم شامل لتشخيص احلالة  أجل إجراء تشخيص بعد اإلحالة األوَّ

بدقة، واستبعاد احلاالت املماثلة أو املَرضيَّة، ومن املمكن أيًضا أن تكون عملية التشخيص مفيدة 

للمعالج إذا قام بعرض شريط ڤـيديو للطفل في بيئة مألوفة لديه، أو القيام مبالحظة الطفل قبل 

أن يقابله حتى ال يتأثر سلوك الطفل، ومبجرد إجراء التشخيص يوصي بإجراء حتليل سلوكي 
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وظيفي من أجل املساعدة في إنشاء خطة العالج، وأيًضا املعلومات التي مت جمعها من املقابالت 

ة  مع الوالدين، وقوائم مراجعة الوالدين، وينبغي أيًضا استخدام املالحظات املباشرة لصياغة ُخطَّ

 (Dillon, 2016) .عالجية

 ،DSM- 5 ولقد قدم الدليل التشخيصي واإلحصائي لالضطرابات في إصداره اخلامس

وصًفا واضًحا للمعايير التشخيصية للصمت االختياري، حيث جاء ذلك في العديد من الدراسات، 

 (DSM- وعالجه  االختياري  الصمت  تقييم  في  واملمارسني  الباحثني  يساعد  أن  ميكن  وعليه 

5:APA, 2013; Baterian, 2015; Diliberto, 2014; Fernald, 2017; Hoyne, 2014)

وجاءت هذه املعايير على النحو التالي:

1- إن السمة األساسية للصمت االختياري هي الفشل املستمر في التحدث في مواقف اجتماعية 

ث في مواقف أخرى. محددة، وهي أكثر شيوًعا في الروضة أو املدرسة، على الرغم من التحدُّ

2- إن هذا االضطراب يتداخل سلبًيا مع التواُصل االجتماعي، والتحصيل الدراسي، أو املهني 

التحصيل  في مجاالت  الفرد  على  يؤثر سلًبا  والتحدث  الكالم  عن  اإلحجام  للشخص؛ ألن 

الدراسي، والتحصيل املهني والتواصل االجتماعي، على سبيل املثال عندما يفشل الطفل في 

سؤال املعلم للتوضيح عندما ال يفهم محتوى الدرس، فقد ينتج عنه العجز األكادميي. 

3- يجب أن تكون فترة الصمت على األقل شهًرا قبل اإلقدام على تشخيص هذا االضطراب، 

ينبغي  ال  املدرسة  أو  الروضة  دخول  من  األول  الشهر  خالل  يتحدثون  ال  الذين  فاألطفال 

تشخصيهم على أنه صمت اختياري؛ ألن هذا الوضع االجتماعي اجلديد قد يؤدي إلى اخلجل 

م السنة الدراسية واألطفال يصبحون أكثر تأقلًما  الشديد الذي قد ُيعالج بشكل تلقائي مع تقدُّ

مع وضعهم االجتماعي اجلديد؛ لذا يحتاج املمارسون إلى التمييز بني اخلجل أو السلوكيات 

بيَّة املرتبطة مع بداية العام الدراسي، وبني الصمت االختياري الذي يدوم فترًة طويلًة  التجنُّ

من الزمن بشكل ملحوظ، وعليه ينتقص من التطور األمثل.  

4- الفشل في التحدث ال ُيعزى إلى نقٍص في املعرفة أو عدم الراحة ِللُّغة التي يتحدث بها في 

املواقف االجتماعية املختلفة، على سبيل املثال األطفال املهاجرون إلى دول جديدة، والذين 

يتعلمون لغًة ثانيًة قد يكون لديهم تردد في التحدث بهذه اللغة اجلديدة.

التلعثم(  التحدث )مثل  التواصل؛ مثل: اضطراب الطالقة في  5- ال يتم تشخيص اضطرابات 

عند ظهورها عند الطفل على أنه صمٌت اختيارّي، وهؤالء األطفال الذين لديهم اضطراب في 
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ث خلوفهم من تبعات عدم التحدث بشكل صحيح، وأيًضا ال  التواصل رمبا يتجنَّبون التحدُّ

د أو الِفَصام أو أي اضطراب ُذَهاني آخر أو اإلعاقة  يتم تشخيصه من خالل اضطراب التوحُّ

الفكرية، أو االضطرابات املزاجية، وضعف السمع.

أعراض الصمت االختياري:
تعبير  ُيالحظ  كما  املفرط،  باخلجل  االختياري  الصمت  من  يعانون  الذين  األطفال  يتسم 

د،  الوجه اخلالي من التعبيرات، واالفتقار إلى االبتسام، والتحديق في الفضاء، واملظهر املتجمِّ

الذين لديهم خوف من اإلحراج  القاسية غير املألوفة، فأطفال الصمت االختياري  ولغة اجلسد 

االجتماعي، قد ال يشاركون في تواُصل العني، أو إمياءة الرأس، أو االبتسامة عند محاولة اإلجابة 

على األسئلة كجزء من هذا االضطراب، وعليه قد ُيظهر الطفل عزلًة وانسحاًبا اجتماعًيا، أو يكون 

 .(Barterian, 2015( َخُجواًل من أشخاص ُجُدد أو حاالت جديدة

وقد يكون أطفال الصمت االختياري غير معتدلني إلى َحدٍّ ما وغير مريحني في جميع املواقف 

االجتماعية، أو لديهم سمات إلزامية مثل االضطرار إلى اللعب بألعاب معينة أو في مناطق معينة، 

أو يكونون سلبيني بشأن أشياء كثيرة في احلياة، أو ُيظهرون نوبات غضب بداًل من الكالم، وغالًبا 

ما يتم وصف هؤالء األطفال الذين يعانون من الصمت االختياري في العيادات الطبية والنفسية 

على أنهم َقِلُقون، ومنقادون، وَخُجولون، ومتحفظون، ومكتئبون، وُمثبَّطون، وخائفون، ومنسحبون، 

 . (DSM- 5:APA, 2013; Diliberto, 2014) واعتماديون

اللفظي،  التواصل  والبدء شفهًيا، وصعوبة  لديهم صعوبًة في االستجابة  بأن  كما وصفوا 

وعادًة ذكاؤهم يكون من متوسط إلى فوق املتوسط، ويعانون اإلدراَك السلبيَّ واحلساسيَة املفرطة 

الوجه  وتعبيرات  الكتفني،  وتوتر  مثل: تصلب  القلق؛  عند  د في حركات اجلسم احملرجة  والتجمُّ

املتوترة، وما إلى ذلك من سوء تواُصل العني أو بطء في الرد )زمن انتقال طويل بني السؤال 

.(Kotrba, 2015) له(  الطفل  واستجابة 

وقد يعاني األطفال الذين لديهم الصمت االختياري عدًدا من االضطرابات املصاحبة، على 

اللغة والكالم، واالضطرابات النفسية،  سبيل املثال: اضطراب السلوك املعاِرض، واضطرابات 

وهذه االضطرابات املصاحبة تشير إلى أن كل طفل من أطفال الصمت االختياري لديه اضطرابات 

أخرى معقدة خارج صمت الطفل، ينبغي تقييمها وأخذها في االعتبار أثناء التقييم وعند وضع 

.)Fernald, 2017( خطة العالج اخلاصة به
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العوامل املسببة للصمت االختياري:
بالصمت  املتعلقة  والطبيعة  بالسبب  تتعلق  كثيرة  أسئلة  واألطباء  الباحثني  لدى  يزال  ال 

غير  األسرة  لديناميكيات  فعٍل  كَردِّ  االختياري  للصمت  املُنّظرون  تصور  وتاريخًيا  االختياري، 

القادرة على التكيُّف والصراع الداخلي الذي لم يتمَّ حلُّه، وصدمات الطفولة املبكرة، وقد يرتبط 

باضطرابات  وجود صلة  الباحثني  بعض  وافترض  النمو،  واضطرابات  أيًضا مبزاج مضطرب 

السلوكيات التخريبية، وعلى الرغم من أن هذه األمراض املصاحبة قد تكون موجودة لدى بعض 

املسببات  حول  عام  إجماع  هناك  يُكْن  لم  فإنه  االختياري؛  الصمت  من  يعانون  الذين  األطفال 

املَرضيَّة لسنواٍت عديدة، ومع زيادة الوعي للصمت االختياري مت نشر املزيد من الدراسات لفحص 

ُمسبِّباته، وعليه منت قاعدة من األدلة لدعم فكرة أن الصمت االختياري ليس فقط يرتبط ارتباًطا 

وثيًقا بالقلق، ولكن من املرجح جًدا كما أشارت دراسة قام بها (Milié-2015( أنه أكثر شدًة 

من القلق االجتماعي، حيث يتم دعم مفهوم اضطراب القلق لدى الصمت االختياري، من خالل 

الدراسات البحثية التي وجدت معدالٍت عاليًة من االعتالل املشترك بينه وبني القلق االجتماعي، 

 .)Masty, 2014( أثناء استعراضهم للتداخل بني ُمسبِّبات الصمت االختياري والقلق االجتماعي

ويتم عرض هذه املسببات املتداخلة على النحو التالي:

العوامل البيولوجـية والوراثية:
أظهرت البحوث أن العوامل البيولوچـية تؤدي دوًرا ُمهًما في تطور الصمت االختياري، حيث 

أن القلق الفطري يؤثر على الدائرة الكهربائية داخل املخ؛ مما يؤثر على عدة عوامل والتي بدورها 

قد تؤدي إلى تطوير القلق االجتماعي مبا في ذلك األعراض الإلرادية، وجتنُّب التعلُّم، واإلدراك 

النفسي؛  العالج  تتأثر بأشكاٍل مختلفٍة من  البيولوچـية والنفسية  العوامل  السلبي، في حني أن 

االجتماعي  للقلق  الفسيولـوچـية  اآلثار  والتي تشمل  االجتماعي  القلق  من  احلدِّ  إلى  يؤدي  مما 

والتقييمات السلبية، والتوقعات املتعلقة باملواقف االجتماعية وجتنبها. ولقد أثبتت البحوث ارتباط 

الصمت االختياري والقلق االجتماعي بيولوچـًيا، وأن هناك العديد من أوجه التشابه بني اأُلُسس 

املسببة للصمت االختياري والقلق االجتماعي؛ مثل: احلالة املزاجية التي تتسم بالكبت السلوكي، 

وهي متماثلة بني األطفال الذين يعانون من اضطرابات القلق واألطفال الذين يعانون من الصمت 

.)Barterian, 2015( االختياري
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وأيًضا العامل الوراثي حيث أشارت العديد من الدراسات إلى وجود صلة وراثية محتملة 

بني القلق والصمت االختياري، حيث أن اآلباء الذين يعانون من الصمت االختياري لديهم معدالت 

.)Ellis, 2015) مرتفعة من اضطرابات القلق، مبا في ذلك القلق االجتماعي

 Chavira, Shipon- Blum, Hitchcock, Cohan & Stein, 2007 حيث أشارت دراسة

إلى أن اضطراب القلق االجتماعي العام للوالدين واضطراب الشخصية املتجنبة ثالثة إلى أربعة 

أضعاف، أكثر شيوًعا في األطفال الذين يعانون من الصمت االختياري من اضطرابات القلق، 

واضطرابات املزاج، واضطراب الشخصية الِفَصامي.

 (Stein, Yang, Chavira, Hitchcock, Sung, Shipon Blum & وفي دراسٍة أخرى

(Gelernter, 2011، أشارت إلى حتليل احَلْمض النووي لـ )99( أسرة، شملت كل واحدة منها 

على طفل واحد على األقل لديه الصمت االختياري، حيث سلطت الدراسة الضوء على الـچـينات 

املرتبطة بهم، وأظهرت النتائج أن هناك ارتباًطا قوًيا بني العامل الوراثي والصمت االختياري. وقد 

خُلصت دراسة ثالثة )Muris & Ollendick,  2015(، مكونة من 45 طفاًل من أطفال الصمت 

االختياري، إلى أن 9٪ من اآلباء و 18٪ من األمهات وأيًضا 18٪ من األشقاء لديهم تاريخ مع 

الصمت االختياري، وأيًضا 51٪ من اآلباء و44٪ من األمهات أظهروا عالمات اخلجل الشديد.

العوامل النفسية واالجتماعية:
إن معظم حاالت الصمت االختياري مرتبطة بصدمة نفسية معينة. ويدعم ذلك أيًضا الدراسات 

التي ُأجريت على الصمت االختياري، والتي ُيعتقد من خاللها أن معظم األطفال الذين يعانون 

من الصمت االختياري قد عانوا من بعض الصدمات النفسية في ماضيهم والتي قد أسهمت في 

تطوير هذا الصمت، وأيًضا قد سبق للِمَهنيِّني في مجال الصحة العقلية أن اعتقدوا بأن غالب ما 

يحدث من الصمت االختياري يكون بعد صدمة كبيرة؛ إال أنه في الوقت احلالي قد مت العثور على 

رها للصمت االختياري بواسطة صدمات  أدلة مخالفة إلنكار هذه املعتقدات السابقة التي مت تصوُّ

الطفولة املبكرة، وأثبتت هذه األدلة أنه ليس من املرجح أن يكون الصمت االختياري نتيجة لصدمة 

.)Muris & Ollendick, 2015( نفسية وقعت في املاضي

وهكذا، فقد أظهرت الدراسات احلديثة أن األطفال الذين عانوا من صدماٍت كبيرة ليسوا 

املرتبطة  تكون  ما  نادًرا  املبكرة  الطفولة  أن صدمات  وأيًضا  االختياري،  للصمت  ُعرضًة  أكثر 
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بتطوير الصمت االختياري، وعليه قد اجتهت األنظار إلي القول بأن القلق االجتماعي من أهم 

البحوث والدراسات أن  النفسية واالجتماعية املسببة للصمت االختياري؛ فقد أظهرت  العوامل 

القلق هو املسئول األساسي عن حدوث الصمت االختياري (Powers 2017(. وعلى الرغم من 

وجود عدم جتانس بني األفراد مع الصمت االختياري، فإن القلق ال يزال مستمًرا مع املالمح 

.)Shipon- Blum, 2015( يعانون من الصمت االختياري  الذين  النفسية جلميع األطفال 

العوامل األسرية:
من  العائلية،  الوحدة  داخل  االجتماعية  التنشئة  وأمناط  لألسرة  االجتماعي  الهيكل  إن 

العوامل التي ُتسهم في تكثيف أو السماح بإبقاء اضطراب الصمت االختياري، حيث إن ارتفاع 

الصمت  من  يعانون  الذين  األطفال  ُأسر  بني  منتشر  أمر  والطالق  الزوجي  الصراع  معدالت 

االختياري)Barterian, 2015(، وُيعتقد أيًضا أن هذا يرجع إلى اأُلَسر التي تعيش في العزلة 

 Dillon, االجتماعية، واآلباء الذين ال يعترفون بالصمت االختياري كمشكلٍة حتتاج إلى تدخل

.)2017)

ومما سبق نخُلص إلى العديد من األمور املهمة والتي مت وضعها يف النقاط التالية:
1- أن هناك اتفاًقا عاًما حول تعريف الصمت االختياري الذي يتضمن طبيعة الصمت االختياري 

اجتماعية  مواقف  في  ث  التحدُّ من  الطفل  مينع  اضطراب  بأنه  ُيوصف  حيث  وخصائصه، 

معينة، في حني أنه يتحدث في بيئات مألوفة لديه.

2- يحدث عادًة في مرحلة الطفولة املبكرة في عمر يتراوح بني 5 - 2 سنوات.

3- ينتشر هذا االضطراب بني اإلناث أكثر منه بني الذكور.

د يشمل  م يشمل معظم الناس وكذلك املواقف، وآخر ُمحدَّ 4- إن الصمت االختياري نوعان: ُمعمَّ

أشخاص ومواقف بعينها.

5- مت تناول بعض النظريات املهمة واملتعلقة بأسباب الصمت االختياري، كنظرية التحليل النفسي 

واملتعلقة باألحداث املاضية في حياة الطفل؛ وكذلك النظرية السلوكية املتعلقة بتعلُّم السلوك، 

ويرى  واملشاعر،  األفكار  من حيث  الطفل  بذاكرة  املتعلقة  املعلومات  معاجلة  نظرية  وأيًضا 

الباحث أن هناك ترابًطا وتكاماًل بني هذه النظريات.

6- مت تناول أعراض الصمت االختياري حيث ُوِصف األطفال بأنهم قلقون، وسلبيون، واعتماديون، 
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األكادميي،  التحصيل  مع  سلًبا  االضطراب  هذا  يتداخل  وأيًضا  وانسحابيون،  وعنيدون، 

ويستخدم هؤالء األطفال لغة اجلسد مثل اإلمياء واإلشارة عوًضا عن التواُصل اللفظي... 

إلخ من األعراض.

7- تناول العوامل املسببة للصمت االختياري واملتداخلة مع القلق االجتماعي، والتي تتوافق مع 

القول بأن الصمت االختياري هو اضطراب متعلق بالقلق، وتتمثل هذه العوامل في عوامل 

بيولوچـية وراثية، وأيًضا عوامل نفسية اجتماعية، وعوامل أسرية.
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الصالبة النفسية عند األطفال وعالقتها بالتنشئة االجتماعية

د. سناء جمل علي *

مقدمة:
الفرد  فيها  ينمو  التي  األولى  واالجتماعية  والنفسية  البيولوچـية  الوحدة  هي  األسرة  ُتعد 

ويتفاعل مع أعضائها ويكتسب منها معايير املجتمع وقَيمه وعاداته وتقاليده، فالطفل على حد 

تعبير "دوركامي" ُيولد صفحًة بيضاء خالية من املعارف واخلبرات والسلوكيات االجتماعية، وتتولى 

األسرة والوالدان على وجه اخلصوص حتويله من كائن بيولوچـّي إلى كائن اجتماعّي، وقد قال 

رانه أو  دانه أو ُينصِّ الرسول صلى الله عليه وسلم: "ما من مولوٍد إال وُيولد على الِفْطرة فأبواه ُيهوِّ

سانه" )صحيح البخارى، احلديث رقم 1358(، وال شك أن هذا احلديث يؤكد أهمية التنشئة  ُيجِّ

االجتماعية في تكوين معتقدات ومدركات الفرد منذ مراحل الطفولة األولى. 

فاألسرة تؤدى دوًرا مهًما وإيجابًيا في صقل شخصية الفرد وتكوينها لبناء ذاته الداخلية، 

فهي متثل املدرسة األولى التي تقوم بعملية التنشئة والبناء النَّْفسي واالجتماعي للفرد؛ إذ تزوده 

باأُلسس التي ُتبنى عليها شخصيته وعوامل املقاومة النفسية الالزمة ملواجهة صعوبات وضغوط 

احلياة والتكيُّف معها، فيتعلم كيف ينظر إلى ذاته وكيف يتعامل مع املشكالت التي تواجهه، وكيف 

يتعامل مع الناس احمليطني به، كما يتعلم املسئولية، وحرية الرأي وما له من حقوق وما عليه من 

واجبات، ويتعرف إلى األساليب السلوكية التي يجب عليه أن يسلكها كأسلوب في حياته. )شفيق 

رضوان، 2008(.

واحلياة بتغيراتها السريعة واملتالحقة ال تخلو من الضغوط والصعوبات التي تواجهنا جميًعا 

صغاًرا وكباًرا، في كل مجال سواء في مجال الدراسة أو العمل أو املجال االجتماعى؛ ولذلك 

علينا باعتبارنا متخصصني وآباء وأمهات أن نغرس في أبنائنا عوامل الوقاية واملقاومة النفسية؛ 

* استشاري الصحة النفسية وتطوير الذات، كلية اآلداب - قسم علم النفس - جامعة عني شمس - مصر.
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لينشُئوا متمتعني بالصحة النفسية وأكثر قدرة على مواجهة صعوبات احلياة، فالتنشئة االجتماعية 

السليمة هي من أهم دعائم الصحة النفسية للفرد خاصة في مراحل الطفولة واملراهقة، وهي التي 

تغرس البذور األولى في شخصية الطفل وتعزز لديه عوامل الوقاية واملقاومة النفسية.

هدف الدراسة:
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف إلى أفضل األساليب الوالدية التي يستخدمها اآلباء في 

التنشئة االجتماعية للطفل، والتي ُتسهم في تنشئته بطريقة سوية ليكون متمتًعا بالصحة النفسية 

ليتمكن من مواجهة  النفسية  واملناعة  الصالبة  مزيًدا من  ُتكسبه  التي  النفسية،  اللياقة  وعوامل 

صعوبات وحتديات احلياة؛ ومن أهم عوامل اللياقة واملناعة النفسية التي يجب على اآلباء تنميتها 

في أبنائهم هي الصالبة النفسية التي سنتعرف إليها في السطور التالية. 

الصالبة النفسية:
ُتعدُّ ضغوط احلياة وأحداثها احلرجة جزًءا من طبيعة الوجود اإلنساني وركًنا أساسًيا من 

أركان احلياة بجوانبها املوجبة والسالبة، وال تخلو احلياة منها وتزداد الضغوط َكًما وكيًفا مع 

تعقد احلضارة وتسارع إيقاع العصر وحتدياته، وتصل هذه الظاهرة إلى حد استهداف اإلنسان 

في صحته اجلسمية والعقلية والنفسية وتعترض سبل طموحاته ورغباته وتلبية احتياجاته، ولو 

كانت تلك الضغوط يكنها أن تؤثر سلًبا على شخصية وصحة الشخص البالغ، فمن املؤكد أنها 

تؤثر بدرجة أكبر على الطفل منذ بداية دخوله معترك احلياة اليومية في سن املدرسة، واختالطه 

مع نوعيات مختلفة من الشخصيات التي نشأت في بيئات تختلف عن بيئته، وهو ما يكن أن 

ة وقع أزمات النمو ويجعل الطفل يشعر  ُيحدث تغيرات متالحقة في القيم لديه؛ مما يضاعف من حدَّ

باالغتراب والعجز واليأس والتشاؤم والفشل.

ولقد أشارت كوبازا Kobasa إلى أن تعرضنا للضغوط أمر حتمي ال مفر منه، فواقع احلياة 

محفوف بالعقبات والصعوبات وأشكال الفشل والنكسات والظروف غير املواتية، ونحن ال نستطيع 

جتنب الفشل أو اإلحباط أو الشعور باالغتراب، وال يكننا الهروب من متطلبات التغير في النمو 

الشخصى في أي مرحلة من مراحل حياتنا املعاصرة؛ أي ال حياة من دون ضغوط، وحيث توجد 

.)Kobsa 1982:707( ،احلياة توجد الضغوط

ويرى هوليهان وموس )Holahan & Moos )1990 أن البحث في مجال الضغوط يجب 
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أن يتحول إلى التركيز على متغيرات املقاومة، التي جتعل األفراد يحتفظون بالصحة اجلسمية 

والنفسية رغم تعرضهم املباشر لهذه الضغوط؛ أي يجب أن يتحول إلى دراسة املصادر النفسية 

كالصالبة النفسية، تقدير وإدارة الذات، والضبط الداخلي؛ وكذلك املصادر النفسية االجتماعية 

كاملساندة االجتماعية، وعوامل التنشئة االجتماعية التي جتعل الفرد يقيِّم الضغوط تقييًما واقعًيا، 

كما أنها جتعله أكثر جناًحا وفاعلية في مواجهتها؛ ملا لها من تأثير واضح على اجلوانب املعرفية 

واالنفعالية واالجتماعية )عماد مخيمر، 1996 : 275(. 

وقد توصلت كوبازا )1979( إلى أن األشخاص األكثر صالبًة هم أكثر صموًدا ومقاومًة 

وإجناًزا وضبًطا داخلًيا وقيادًة ومبادأًة ونشاًطا ودافعية، وهذا يؤكد صحة فروض نظرية كوبازا 

التي أشارت إلى أن الصالبة النفسية ومكوناتها تعمل كمتغير نفسي يخفف من وقع األحداث 

الضاغطة على الصحة النفسية واجلسمية للفرد، ويساعدهم على االستمرار في العمل واإلنتاجية 

والنجاح خالل مسار حياتهم، وجتعلهم أكثر مرونة ووعى وحتكم في اختياراتهم املختلفة وأكثر 

قدرة على املواجهة والصمود أمام عقبات احلياة، فاألشخاص األكثر صالبة يتعرضون للضغوط 

وال يرضون أو تتوقف حياتهم بسببها.

كما أكد توماس، Thomas 1998 أن األفراد الذين يتمتعون بالصالبة النفسية هم األكثر 

نشاًطا وحتماًل لألعباء، ويتلكون استراتيـچيات ملواجهة الصعوبات احلياتية وأنهم أكثر قدرة 

النفسية فهم  الذين ال يتلكون الصالبة  النقيض من األفراد  على التحكم والتحدي، وذلك على 

يتجهون إلى سلوك التجنُّب وقت وقوع احلوادث أو مواجهة املشكالت أو التعرض للضغوط؛ سواء 

في مجاالت العمل أو في مواقف احلياة املختلفة. )مخيمر، 2011(. 

:Psychological Hardiness أواًل: مفهوم الصالبة النفسية
فها بروكس )Brooks )2003 على أنها "قدرة الفرد على التعامل بفعالية مع الضغوط  عرَّ

النفسية والقدرة على التكيُّف مع التحديات والصعوبات اليومية، والتعامل مع اإلحباط واألخطاء، 

والتفاعل  املشاكل  حلل  وواقعية  محددة  أهداف  لتطوير  اليومية  واملشاكل  النفسية  والصدمات 

بسالسة مع اآلخرين واحترام الذات واآلخرين".

كما عَرفها فانك Funk 1992 بأنها "خصلة عامة في الشخصية تعمل على تكوينها وتنميتها 

َغر". باخلبرات البيئية املتنوعة احمليطة بالفرد منذ الصِّ
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فتها كوبازا بأنها "مجموعة من خصائص الشخصية وظيفتها مساعدة الفرد في املواجهة  وعرَّ

الفعالة للضغوط، وهي تتكون من االلتزام والتحكم والتحدي".

فها بينز Pines بأنها "اعتقاد عام لدى الفرد في فاعليته وقدرته على استخدام كل  كما عرَّ

املصادر النفسية والبيئية املتاحة؛ كي يدرك ويفسر ويواجه بفعالية أحداث احلياة الضاغطة".

فها كوزي Cozzi "بأنها متغير نفسي يساعد الفرد على حتمل الضغوط واإلحباطات   وعرَّ

ومواجهتها بنجاح حتى يتم حتقيق األهداف" )مخيمر، 2011: 39(.

التي  النفسية  الضغوط  أو  للتغيرات  له  وتقبُّ الفرد  "إدراك  بأنها   2002 البهاص  فها  وعرَّ

يتعرض لها، فهي تعمل كوقاية من العواقب اجلسمية والنفسية للضغوط، وُتسهم في تعديل العالقة 

الدائرية التي تبدأ بالضغوط وتنتهي بالنَّْهك النفسي باعتباره مرحلة متقدمة من الضغوط".

ع للكفاءة الذاتية عند الفرد عن قدرته على مواجهة  فها التسي Latcy على أنها "توقُّ وُيعرِّ

الضغوط واملشكالت، وهو يستعني مبفهوم الكفاءة الذاتية الذي افترضه بانورا، والذي يقرر بأن 

األشخاص الذين لديهم مستوى عاٍل من الكفاءة الذاتية ييلون إلى القيام بسلوكيات تقود إلى 

نتائج ناجحة العتقادهم بقدرتهم على القيام بذلك" )حمادة وعبد اللطيف، 2002 : 235(.

ثانيًا: نشأة مفهوم الصالبة النفسية ودور الوالدين يف تنميتها:
إعدادها  أثناء   ،Kobasa كوبازا  األمريكية سوزان  يد  على  النفسية  الصالبة  مفهوم  نشأ 

املتحدة  بالواليات  شيكاغو  بجامعة   Maddi ي  مادِّ أستاذها  إشراف  حتت  الدكتوراه  لرسالة 

 )11:  2011 )مخيمر،   .1977 سنة  في  منها  انتهت  والتي  األمريكية 

فقد استطاعت كوبازا من خالل سلسلة من الدراسات التي أجرتها أعوام 1979، 1982، 

1983، 1985، الكشف عن مفهوم الصالبة النفسية بوصفه ُمتغيًِّرا يساعد الفرد على االحتفاظ 

إدراك  في  الفعال  دوره  وأثبتت  الضاغطة،  لألحداث  تعرضه  عند  واجلسمية  النفسية  بصحته 

األحداث الشاقة وتفسيرها على نحٍو إيجابي، وأنها تشارك إلى حدٍّ كبيٍر في ارتقاء الفرد ونضجه 

االنفعالى وزيادة خبراته في مواجهة املشكالت الشاقة؛ لذا يجب إلقاء الضوء على نشأة مفهوم 

كبيرة  أهمية  أعطوا  قد  الباحثني  معظم  إن  حيث  تكوينه؛  وكيفية  الفرد  لدى  النفسية  الصالبة 

للعوامل اخلارجية في تكوين هذه السمة ومنوها وارتقائها عبر مراحل العمر املختلفة بداية من 

األسرة وحتى األقران، فقد حتدث عنها إريكسون 1983 موضًحا أهمية الدور األساسي الذي 
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يلعبه الوالدان في تكوين هذه السمة، فمن خالل إشباعهم للحاجات األساسية للطفل منذ الصغر 

باإلضافة إلى إشباعهم للحاجات الثانوية، فاحلاجة إلى احلب واحلنان والشعور بالدفء ُيشعر 

الطفل باألمان والقيمة الذاتية وبالثقة بالنفس وباآلخرين في مراحله العمرية التالية، وهو ما يترتب 

للضغوط  استسالمه  وعدم  بوعي  احلياة  في  واختيار طريقه  باآلخرين  في عالقاته  عليه جناحه 

والعقبات التي تواجهه. )مخيمر، 1996 :278(. 

ثم جاء االجتاه املعرفي عند الزاروس Lazarous 1986 الذي أكد آراء إريكسون وأضاف 

من  مناسب  مستوى  ووضع  الصغر،  منذ  الطفل  آلراء  الوالدين  احترام  أن  إلى  مشيًرا  إليها، 

التواصل بينهم وبينه، باإلضافة إلى تقديرهما إلجنازاته البسيطة وتشجيعه على االعتماد على 

نفسه عند أداء متطلباته الشخصية، ُيشعر الطفل باألمان وبالقيمة الذاتية ويجعله أكثر حتماًل 

للمسئولية وأكثر قدرة على حتديد أهدافه في مراحله العمرية، أما في حالة رفض األسرة آلراء 

الطفل وإلجنازاته، وفرض الوالدين آلرائهم، فإن ذلك يشعر الطفل باخلوف ويجعله يتوقع حدوث 

ُيفقده الثقة بنفسه وباآلخرين، حيث أن كل ما تقدمه األسرة للطفل من  اخلطر باستمرار كما 

أساليب تربوية تتحكم في طريقة إدراكه للحياة وطريقة تعامله مع املواقف في مراحله العمرية 

التالية. )جودة، 2002 : 40(.

وقد أيد ماكوبي Maccoby آراء من سبقه من العلماء والدارسني فيما يخص منشأ سمة 

الصالبة، وذلك من خالل دراسته التي أجراها عام 1980 بهدف معرفة دور البيئة األسرية في 

تكوين سمة الصالبة فيما بعد عند مواجهة الضغوط احلياتية والتعايش معها، وقد أشارت نتائج 

هذه الدراسة إلى أن العالقات األسرية التي تتسم بالدفء والقبول واالهتمام بالطفل والثقة فيه 

ومجهوده،  لعمله  ترجع  والفشل  النجاح  بأن خبرات  اإلعتقاد  لديه  ُتنمي  له  والتقدير  واالحترام 

يه لألحداث الشاقة احمليطة به. )حمزة، 2002 : 33(. ومدى مثابرته وحتدِّ

ويرى كوليرايك Colerick أن "أبعاد الصالبة النفسية تكون في حالة منو مستمرة مع التقدم 

التعامل مع  كيفية  يتعلم  فهو  زادت درجة صالبته،  العمر  الشخص في  تقدم  فكلما  العمر،  في 

أحداث احلياة، ويتم ذلك من خالل محاوالت النجاح والفشل، فضاًل عن تعلُّمه ألمناط من السلوك 

والبيولوچـية  النفسية  للتغيرات  وتعرضه  باملراهقة  مروًرا  بدًءا من طفولته،  احلياة  تتراكم مدى 

املختلفة وحتى سن النضج، وتتوقف درجة صالبته على مدى توازن الوالدين في أساليب التنشئة 

االجتماعية التي يتبعانها معه. )الدبور، 2007 :31(. 
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وتؤكد كوبازا )1979(  دور التعلُّم االجتماعي من األسرة في ظهور هذه السمة لدى األبناء 

 Lurwin & كمتغير وقائي ومقاوم للضغوط، ويساعد على الصحة النفسية واجلسمية، كما أيد

Sandler آراء كوبازا من خالل دراستيهما على عيِّنة قوامها 258 طفاًل من ذوي األسر املفككة، 

وأظهرت نتائجها أن وجود مناذج والدية سلبية في حياة الطفل تتسم بالضعف في مقاومة أوجه 

الشخصية  اخلصال  تكوين  في  ُتسهم  رمبا  احلياة  مسيرة  احلياتية، خالل  والصعوبات  املشقة 

السلبية لديه فيما بعد. )الدبور، 2007 : 31(.

ولذا؛ فإن الصالبة النفسية هي سمة ُتكتسب في مراحل مبكرة جًدا من العمر تصنع األسرة 

الكثير من جوانب تكوينها، كما تسهم البيئة االجتماعية احمليطة مبا تتضمنه من زمالء ومؤسسات 

اجتماعية كاملدرسة وُدور العبادة وغيرها من القوالب التي يارس فيها الفرد نشاطه االجتماعي، 

في إمنائها وارتقائها عبر املراحل العمرية املختلفة.

ثالًثا: أهمية الصالبة النفسية 
في حتسني  الشخصية  عوامل  من  واألساسية  املهمة  العوامل  أحد  النفسية  الصالبة  ُتعد 

األداء النفسي والصحة النفسية والبدنية؛ وكذلك احملافظة على السلوكيات الصحية، وقد أشارت 

العديد من الدراسات إلى أهمية الصالبة النفسية كأحد عوامل املقاومة ضد الضغوط واألزمات  

ر أو العنف املدرسى أو املشاكل  للتنمُّ التي يواجهها الفرد بداية من مرحلة الطفولة والتعرض 

األسرية الضاغطة، فالصالبة النفسية مركب مهم من مركبات الشخصية التي تقي اإلنسان من 

للتغلب على مشاكله  وقابليًة  وتفاؤاًل  أكثر مرونًة  الفرد  املختلفة، وجتعل  الضغوط احلياتية  آثار 

الضاغطة، حيث جتعل الفرد يقيِّم الضغوط تقييًما واقعًيا، كما أنها جتعله أكثر جناًحا وفعالية 

األمراض اجلسدية  كعامل حماية من  الصالبة  تعمل  كما  املختلفة،  احلياة  مواقف  مواجهة  في 

واإلضطرابات النفسية. )راضي، 2008 : 51(.

كما تكمن أهمية الصالبة النفسية في كونها تعمل على مقاومة الصعوبات والشدائد التي 

يتعرض لها الفرد خالل مسيرة حياته في العمل والدراسة وحتى بيئته االجتماعية، حيث تقف 

تواجهه في  التي  الضاغطة  واملواقف  الصعوبات  تلك  منيٍع حلمايته من  كَسدٍّ  النفسية  الصالبة 

مختلف جوانب احلياة؛ لتحولها إلى مواقف وخبرات مفيدة وجتعل منه فرًدا قادًرا على مواجهة 

التحديات والصعوبات وأكثر قدرة وسيطرة لتفادي آثارها السلبية. )علوي، 2012: 29(.
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أنها  النفسي حيث  واإلنهاك  الضغوط  ملقاومة  مفيدة  النفسية  الصالبة  أن  كوبازا  وتوضح 

تعدل من إدراك الفرد لألحداث الضاغطة وجتعلها أقل أثًرا، فُتكسب الفرد قدًرا من املرونة؛ لذا 

فالصالبة النفسية تزيد من قدرات الفرد على مواجهة الضغوط املختلفة؛ وكذلك الوقاية من اإلنهاك 

النفسي. 

النفسية تخفف من  الذي يجعل الصالبة  السبب  وقد قدمت كوبازا عدة تفسيرات توضح 

على  الضغوط  أثر  من خالل فحص  العالقة  تلك  فهم  الفرد، ويكن  تواجه  التي  الضغوط  ة  حدَّ

ي أن األحداث الضاغطة تقود إلى تسلسل دائري من االضطرابات  الفرد، حيث ترى كوبازا ومادِّ

النفسية واجلسدية، تبدأ من الضغط النَّْفسي املتكرر الذي يقود إلى النهك النَّْفسي، وهنا يأتى 

دور الصالبة النفسية في تعديل التسلسل الدائري، ويتم ذلك من خالل عدة طرق:

-1  تعدل الصالبة من إدراك األحداث وجتعلها تبدو أقل وطأة.

-2  تؤدي إلى أساليب مواجهة نشطة أو تنقل الضغط من حاد إلى عادي.

-3  تؤثر على أسلوب املواجهة بطريقة غير مباشرة من خالل تأثيرها العام على الدعم االجتماعي.

-4  تقود إلى التغيير في املمارسات الصحية مثل اتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة، 

وهذا بالطبع يقلل من اإلصابة باألمراض اجلسمية. )حمادة وعبد اللطيف، 2002 : 236-

.)137

رابعـًا: أبعاد الصالبة النفسية: 
توصلت كوبازا في دراساتها إلى أن الصالبة هي نوع من املقاومة النفسية لها ثالثة أبعاد 

مشتركة ومرتبطة مًعا وهي التحكم وااللتزام والتحدي، حيث يتم النظر إلى عنصر التحكم على أنه 

ميل للتفكير والتصرف كشخص لديه القدرة على التأثير في مواقف احلياة، بداًل من أن تؤثر فيه 

وتضغط عليه وُتضعف مقاومته، فقدرته على التحكم في املواقف التي ير بها جتعله أكثر تأثيًرا 

بتحويلها ملواقف إيجابية لصاحله، وااللتزام هو احتمال أن يشارك املرء في أحداث احلياة وأن 

تكون لديه رغبة واهتمام حقيقيان للمشاركة في األنشطة واملواقف احلياتية جتاه نفسه واآلخرين، 

أما التحدي فهو االعتقاد بأن مواقف احلياة هي طرق للنمو والتنمية وليست إلعاقة مسيرته في 

احلياة وتترسخ تلك األبعاد في شخصية الفرد منذ مراحل منوه األولى؛ خاصة مرحلة الطفولة 

املبكرة واملتأخرة ومرحلة املراهقة وتتأثر تأثًرا مباشًرا بالتنشئة االجتماعية للفرد.
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االلتزام،  )التحكم،  األبعاد  تلك  خالل  من  كاملة  سيطرة  األفراد  لدى  كان  إذا  هنا  ومن 

التحدي(، فسيؤثرون بشكل مستمر على النتائج بغض النظر عن صعوبة األمور، وهؤالء األفراد 

ييلون إلى جتنب الضعف واخلمول، وكلما كان الفرد قادًرا على التحدي، تعامل مع الضغوط 

والصعوبات التي متر به على أنها جزٌء طبيعيٌّ من احلياة واعتبرها إحدى ُسبل التعلُّم؛ ألنه يراها 

 )Maddi, 2007(..ه وتقدمه قة لُنموِّ كتجربة حياتية وليست مشكلة ُمعوِّ

 فالصالبة النفسية هي مركب يتكون من تلك العناصر األساسية الثالثة التي يجب أن تتواجد 

بشكل مترابط فيما بينها داخل الشخصية، ويكننا أن نوضح تلك العناصر أو األبعاد كالتالي:

: Commitment االلتزام
هو نوع من التعاقد النَّْفسي يلتزم به الفرد جتاه نفسه واآلخرين لتحقيق ما يريده، ويعدُّ 

بوصفها  للصالبة  الوقائى  بالدور  ارتباًطا  النفسية  الصالبة  مكونات  أكثر  من  االلتزام  عنصر 

مع  كبيرين  ونشاط  ة  بهمَّ العمل  في  الرغبة  االلتزام  ويعني  النفسية،  الضغوط  ملقاومة  مصدًرا 

وجدواها. الفرد  يؤديها  التي  األنشطة  وقيمة  بأهمية  اإلحساس 

ويتكون االلتزام من مجموعة أبعاد وهي؛ ُبعد االلتزام نحو الذات، وُيقصد به اجتاه الفرد 

نحو معرفة ذاته وحتديد أهدافه وقيمته اخلاصة في احلياة وحتديد اجتاهاته اإليجابية على نحو 

ييزه عن اآلخرين؛ وُبعد االلتزام نحو العمل، وُيقصد به اعتقاد الفرد بقيمة العمل وأهميته سواء 

له أو لآلخرين، واعتقاده بضرورة اإلندماج في محيط العمل وكفاءته في إجناز األعمال املوكلة 

له وضرورة حتمله مسئوليات العمل وااللتزام به؛ وُبعد االلتزام الدينى، ويُقصد به التزام الفرد 

بعقيدة اإليان الصحيح، وظهور ذلك في سلوكياته مبمارسة ما يأمر به الله وما ينهى عنه؛ وُبعد 

االلتزام األخالقي، وُيقصد به التزام الفرد بالقَيم واألخالقيات التي ترجع في أصلها إلى األديان 

والعقائد، وبعد االلتزام القانوني، وُيقصد به اعتقاد الفرد بضرورة االنصياع ملجموعة القراعد 

واألحكام العامة وتقبُّل تنفيذها بواسطة السلطة املختصة؛ ملا متثله من ُأُسس منظمة للسلوكيات 

العامة داخل املجتمع. )فاحت، 2015: 49(. 

:Control  التحكم
املسئولية  ويتحمل  أحداث،  من  يلقاه  فيما  يتحكم  أن  يكن  بأنه  الفرد  اعتقاد  مدى  وهو 

الشخصية عما يحدث له، ويعكس االعتقاد بأن الفرد ليس عاجًزا أو فاقًدا للعون ولكنه يكن أن 
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يؤثر في العديد من األحداث، وله القدرة على التحكم في الظروف الشخصية، ويتضمن التحكم 

أربع صور رئيسة؛ هي: 

القدرة على اتخاذ القرارات واالختيار بني بدائل متعددة )جتنب املوقف - إنهاء املوقف - 

التحكم  املوقف وطريقة حدوثه.  بطبيعة  التحكم  يرتبط هذا  ولذا  املوقف(؛  التعايش مع  محاولة 

املعرفي وهو القدرة على استخدام بعض العمليات الفكرية بكفاءة عند تعرض الفرد للمواقف، 

عن  املتاحة  املعلومات  جميع  واستخدام  وواقعية،  منطقية  بصورة  والتعامل  باملوقف،  كالتفكير 

املواجهة وبذل اجلهد مع دافعية كبيرة  الفعالة على  الفرد  السلوكي وهو قدرة  التحكم  املوقف. 

لإلجناز والتحدي، والقدرة على التعامل مع املوقف بصورة عملية وملموسة. التحكم االسترجاعي 

ويرتبط مبعتقدات الفرد واجتاهاته السابقة عن املوقف وطبيعته، حيث يؤدي استرجاع الفرد ملثل 

هذه املعتقدات إلى تكوين انطباع محدد عن املوقف ورؤيته على أنه موقف ذو معنى وقابل للتناول 

والسيطرة )الفضل، 2014: 51(.

:Challenge التحدي
يعني اعتقاد الفرد بأن التغيير في األحداث شيء عادي، وبأن ما يطرأ من تغيير على جوانب 

حياته هو أمر مثير وضروري أكثر من كونه تهديًدا له؛ مما يساعد الفرد على املبادأة واكتشاف 

البيئة ومعرفة املصادر النفسيَّة واالجتماعية التي تساعده على مواجهة الضغوط احلياتية بفاعلية، 

ل الفرد في محاوالته للتوافق على املصادر الداخلية املتمثلة في الصالبة النفسية والتي متده  ويعوِّ

بالقوة واملقاومة، هذا باإلضافة إلى العوامل أو املصادر اخلارجية )مخيمر، 2015: 22(.

والشخص املتمتع بالصالبة النفسية يجب أن يحصل على درجة مرتفعة في هذه األبعاد 

الثالثة، أما َمن يحصل على درجة مرتفعة على ُبعد واحد فقط - مثل ُبعد االلتزام - ويحصل 

على درجة منخفضة على ُبعَدي التحكم والتحدي فال يتمتع بالصالبة النفسية، بل يعيش حالة من 

القلق أو فقدان الثقة بالنفس؛ لذا فإن التعامل مع الصالبة النفسية يشمل التعامل الكلي مع جميع 

مكوناته؛ األمر الذي سيعطي دافًعا للتغلب على مشاق احلياة. )العنزي، 2009: 27(.

خامسـًا: النظريات املفسرة للصالبة النفسية
)Kobsa, 1979(: أواًل: نظرية كوبازا

قدمت كوبازا نظرية رائدة في مجال الوقاية من االضطرابات النفسية واجلسمية، وتناولت 
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خاللها العالقة بني الصالبة النفسية بوصفها مفهوًما حديًثا في هذا املجال، واحتماالت اإلصابة 

باألمراض، فقد اعتمدت كوبازا في صياغة نظريتها على عدد من اأُلسس النظرية، متثلت في آراء 

بعض العلماء، أمثال ماسلو وروجرز وفرانكل، والتي أشارت إلى أن وجود هدف للفرد أو معنى 

حلياته يجعله يتحمل إحباطات احلياة، ويتقبلها، وأن يتحمل اإلحباط الناجت عن الظروف احلياتية 

الصعبة معتمًدا في ذلك على قدرته واستغالل إمكاناته الشخصية واالجتماعية بصورة جيدة.

كما اعتمدت كوبازا على النموذج املعرفي لـ الزاروس Lazarous، الذي يرى أن التنشئة 

القسوة والسيطرة والعنف وتعرضه ألحداث احلياة  تتمثل في  للفرد والتي  االجتماعية السلبية 

السلوكية  تأثير سلبي على االستجابات  لها  أو ظروف مؤملة  تنتج عنها خبرة حادة  الضاغطة، 

للموقف أو احلدث الضاغط، ولها أهمية في حتديد منط تكيُّف الكائن احلي، فتقييم الفرد لقدراته 

ُيشعره  أمر  الصعبة  املواقف  مع  للتعامل  مالَءمتها  وعدم  بضعفها،  واجلزم  سلبي،  نحو  على 

بالفعل  وقوعه  الفرد  يقرر  الذي  باخلطر  الشعور  متضمًنا  باإلحباط،  الشعور  َثمَّ  ومن  بالتهديد 

 .)39 :2001 )يس، 

وُيعد منوذج الزاروس، من أهم النماذج التي اعتمدت عليها هذه النظرية حيث أنها نوقشت 

من خالل ارتباطها بعدد من العوامل، وحددها في ثالثة عوامل رئيسة؛ هى: 

البنية الداخلية للفرد، وتنشئته االجتماعية.  - 1

2 - األسلوب اإلدراكي املعرفي.

3 - الشعور بالتهديد واإلحباط )عودة، 1431:79(.

م واقتناع كوبازا بآراء من سبقوها أمثال ماسلو وروجرز وفرانكل ومادى  وكان من نتاج تفهُّ

إجراء  فقد استطاعت  لنظرياتها،  التجريبي  أن وضعت األساس  لـ الزاروس  املعرفي  واملنظور 

سلسلة من الدراسات عام 1979، وعام 1982، وعام 1983، وعام 1985 للبرهان على االفتراض 

األساسي لنظرياتها والقائل بأن التعرض لألحداث احلياتية الشاقة ُيعد أمًرا ضرورًيا، بل إنه 

حتمي ال بد منه الرتقاء الفرد ونضجه االنفعالي واالجتماعي، وأن املصادر النفسيَّة واالجتماعية 

اخلاصة بكل فرد قد تقوى وتزداد عند التعرض لهذه األحداث، ومن أبرز هذه املصادر: الصالبة 

النفسية بأبعادها الثالثة )االلتزام، والتحكم، والتحدي(، وانتهت بالتوصل إلى صياغة نظرياتها 

التي استهدفت الكشف عن املتغيرات النفسية واالجتماعية، التي من شأنها مساعدة الفرد على 

االحتفاظ بصحته اجلسمية والنفسية على الرغم من تعرضه للمشقة، وذلك على عينات مختلفة 
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األعداد والنوعيات من شاغلي املناصب اإلدارية املتوسطة والعليا من احملامني ورجال األعمال 

ممن تراوحت أعمارهم بني -32 65 عاًما، ومت تطبيق اختبار الصالبة النفسية بأبعادها الثالثة 

لكوبازا واختبار وايلر للمرض اجلسمي والنَّْفسي واختبار هوملز وراهي ألحداث احلياة الشاقة، 

وأظهرت نتائجها الكشف عن مصدر جديد في مجال الوقاية من اإلصابة باالضطرابات النفسية 

أن  مؤكدة  والتحدي(،  والتحكم،  )االلتزام،  الثالثة  بأبعادها  النفسية  الصالبة  وهو  واجلسمية، 

الصالبة النفسية ومكوناتها تعمل كمتغير نفسي يخفف من وقع األحداث الشاقة على الصحة 

كما  يرضون،  وال  للضغوط  يتعرضون  صالبة  األكثر  فاألشخاص  للفرد،  والنفسية  اجلسمية 

تثري  التي  املعززة  اخلبرات  معايشة  خالل  من  الطفولة  مرحلة  في  النفسية  الصالبة  تتأصل 

الشخصية وتقوي دعائمها، وتظهر من خالل املشاعر والسلوكيات التي تتصف بااللتزام والتحكم 

والتحدي )الدبور، 2007: 32(. 

نموذج كوبازا يف الصالبة النفسية:
 Midiators رأت كوبازا أن السبب في عدم تأثر األشخاص بالضغوط هو العوامل الوسيطة

واألمراض  الضغوط  بني  العالقة  عن  األول  وقدمت منوذجها  ونواجتها،  للضغوط  التعرض  بني 

Stress and illness connections في سنة 1979، ويوضح منوذج كوبازا وجود عالقة مباشرة 

بني إدراك الضغوط كما تعلمها الطفل من خالل أساليب التنشئة االجتماعية والتعرض لها وبني 

نواجتها )الصحة اجلسمية والنفسية أو املرض النَّْفسي واجلسمي(، ووجود عالقة غير مباشرة بني 

إدراك الضغوط والتعرض لها وبني نواجتها، حيث إن املتغيرات الوسيطة، من وجهة نظر كوبازا 

تؤثر في إدراك الضغوط وفى نواجت الضغوط؛ ومن َثمَّ بدأت كوبازا تركز على املتغيرات الوسيطة، 

وفى سنة 1983 قدمت كوبازا منوذًجا عن العالقة بني الصالبة النفسية وأساليب التنشئة الوالدية 

وأحداث احلياة الضاغطة، وأوضحت من خالله أن الصالبة النفسية تعمل كمتغير مقاومة وقائي 

يقلل من اإلصابة باإلجهاد الناجت عن التعرض للضغط في حاالت التنشئة االجتماعية اإليجابيَّة 

للطفل، وتزيد من استخدام الفرد ألساليب املواجهة الفعالة، وتزيد أيًضا من العمل على استخدام 

الفرد ملصادره الشخصية واالجتماعية املناسبة جتاه الظروف الضاغطة )مخيمر، 2011: 18(.

ثانًيا: منوذج َفْنك Funk احمللل لنظرية كوبازا، ُيعد من النماذج التي ظهرت حديًثا في 
مجال الوقاية من اإلصابة باالضطرابات؛ حيث قدمه فنك Funk عام 1992 من خالل دراسته 
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االنفعالي  والتعايش  املعرفي  واإلدراك  النفسية  الصالبة  بني  العالقة  بحث  بهدف  أجراها  التي 

من ناحية، والصحة العقلية والتنشئة االجتماعية من ناحيٍة أخرى على عينة قوامها 167 جندًيا 

إسرائيلًيا، وقد اعتمد في حتديده لدور الصالبة النفسية على املواقف الشاقة الواقعية، وقام بعمل 

القياس ملتغير الصالبة واإلدراك املعرفي لألحداث الشاقة والتعايش معها قبل الفترة التدريبية 

العنيفة التي أعطاها للمشاركني والتي بلغت ستة أشهر، وبعد انتهاء هذه الفترة التدريبية توصل 

لألفراد من خالل  اجليدة  بالصحة  فقط  والتحكم  االلتزام  ن  ُمكوِّ ارتباط  وهي؛  مهمة  نتائج  إلى 

تخفيض الشعور بالتهديد واستخدام استراتيـچـيات التعايش الفعال، وهي من عوامل التنشئة 

إيجابًيا  التحكم  ارتبط بعد  االجتماعية اإليجابية خصوًصا استراتيـچـية ضبط االنفعال، حيث 

بالصحة العقلية من خالل إدراك املوقف على أنه أقل مشقة واستخدام استراتيـچـية حل املشكالت 

للتعايش. )عودة، 1431:80(. 

األدوار التي يؤديها متغري الصالبة النفسية يف حياة الطفل:
حددت كوبازا Kobasa األدوار التي يؤديها متغير الصالبة النفسية في أنها:

تخفف من الشعور باإلجهاد الناجت عن اإلدراك السلبي لألحداث والوقاية من اإلجهاد املزمن.  -1

ترتبط املواجهة الفعالة للضغوط والتوافق الصحى بوجود الصالبة النفسية.  -2

تغير اإلدراك املعرفي لألحداث الشاقة.  -3

)مخيمر،  النَّْفسي  األداء  سالمة  على  املساعدة  واملتغيرات  املقاومة  متغيرات  عمل  تدعم   -4

.)2011:18

خصائص الصالبة النفسية:
حصر تايلور Taylor 1995 خصائص الصالبة النفسية فيما يلي:

مستجدات  أي  في  لالنخراط  النفس  لدفع  النيَّة  أو   Commitment بااللتزام  اإلحساس   -

باحلياة. تواجهها 

هو  نفسه  الشخص  بأن  واإلحساس   )Belief of control( بالسيطرة  )االعتقاد(  اإليان   -

بيئته. على  يؤثر  أن  يستطيع  الشخص  وأن  حياته،  في  وقع  الذي  احلدث  سبب 

للنماء  التغيير واإلندماج في األنشطة التي متثل أو تكون مبثابة فرص  الرغبة في إحداث   -

.)Taylor, 1995:261( والتطوير. 



39
مجلة الطفولة والتنمية -ع 43 / 2022

خصائص األطفال ذوي الصالبة النفسية املرتفعة:
ي وآخرون  توصلت كوبازا من خالل سلسلة دراساتها )1979، 1982، 1983( وكذلك مادِّ

1998، إلى أن أهم خصائص ذوي الصالبة النفسية املرتفعة Personality Theology كما يلي:

أو  األمراض  أو  االنحراف  في  الوقوع  من  يقيهم  لديهم  ديني  قيمي  نظام  بوجود  يتميزون   -

اإلدمان.

وجود أهداف في حياتهم ومعاٍن يتمسكون بها ويرتبطون بها.  -

االلتزام واملساندة لآلخرين عند احلاجة.  -

املبادأة والنشاط.  -

املثابرة وبذل اجلهد والقدرة على حتمل املسئولية والعمل حتت الضغوط.  -

القدرة على اإلجناز واإلبداع.  -

امليل للقيادة.  -

القدرة على الصمود واملقاومة.  -

التفاؤل والتوجه اإليجابي نحو احلياة.  -

القدرة على اتخاذ القرارات وحل املشكالت واالختيار بني بدائل متعددة.  -

الهدوء والقدرة على التفسير والتقدير لألحداث الضاغطة.  -

االعتقاد بأن النجاح في احلياة يعود للعمل واملجهود وليس للصدفة أو احلظ والظروف.  -

القدرة على حتقيق الذات.  -

يتسمون بإتقان العمل والدراسة.  -

الواقعية واملوضوعية في تقييم الذات واألحداث ووضع األهداف املستقبلية.  -

االستفادة من خبرات الفشل في تطوير الذات.  -

االهتمام بالبيئة واملشاركة الفعالة في احلفاظ عليها.  -

توقع املشكالت واالستعداد لها.  -

القدرة على التجديد واالرتقاء.  -

الشعور بالرضا عن الذات.  -

اعتبار أن األحداث الضاغطة أمر طبيعي، وليس تهديًدا لهم.  -

املمارسات الصحية )نظام غذائي، وممارسة الرياضة، واألنشطة الثقافية(.  -
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تزداد صالبتهم النفسية مع التقدم في العمر، فهي في حالة منو مستمرة.  -

الرغبة في استكشاف البيئة ومعرفة ما يجهلونه.  -

التمتع بالصحة اجلسمية )مخيمر، 2011:19(.  -

وبنيَّ كل من ديالر 1990، كوزي 1991، كريستوفر 1996، أن أصحاب الصالبة النفسية 

إدارة  على  كبيرة  قدرة  ولديهم  منهكني،  وغير  قليلة،  وجسمية  نفسية  أعراض  لديهم  املرتفعة 

وتقبُّل  اجليد  االجتماعي  التواصل  على  القدرة  ولديهم  الشخصي،  باإلجناز  ويتمتعون  الذات، 

اآلخرين وحتمل الضغوط، وترتفع لديهم النظرة الواقعية نحو العمل، ولديهم نزعة تفاؤلية، وأكثر 

توجًها للحياة، ويكنهم التغلب على االضطرابات النفس جسمية وتالشي اإلجهاد. )أبو ندى، 

.)32-2007:31

خصائص ذوي الصالبة النفسية املنخفضة:
تتمثل في اتصافهم بعدم الشعور بهدف ألنفسهم، وال معنى حلياتهم، وال يتفاعلون مع بيئتهم 

بإيجابية ويتوقعون التهديد املستمر واخلوف والضعف في مواجهة األحداث الضاغطة املتغيرة، 

ويفضلون ثبات األحداث احلياتية، ويشعرون باخلوف من التغيير وليس لديهم اعتقاد بضرورة 

التجديد واالرتقاء، كما أنهم سلبيون في تفاعلهم مع بيئتهم، وعاجزون عن حتمل األثر السيئ 

لألحداث الضاغطة. )راضي، 2008:42(.

وتوضح كوبازا أن الصالبة النفسية مفيدة ملقاومة الضغوط واإلنهاك النَّْفسي، حيث أنها 

تعدل من إدراك الفرد لألحداث وجتعلها أقل أثًرا، فُتكسب الفرد قدًرا من املرونة؛ لذا فالصالبة 

النفسية تزيد من قدرات الفرد ملواجهة الضغوط املختلفة وكذلك الوقاية من اإلنهاك النَّْفسي.

التي تعترض  اليومية  املعرفي لألحداث  النفسية على اإلدراك  ولذا يساعد متغير الصالبة 

مسيرة احلياة إذا ما مت رؤيتها على نحو واقعي، فيتقدم األفراد ذوو الصالبة في كفايتهم على 

تناول األحداث احلياتية؛ ومن َثمَّ فهم يرون األحداث اليومية الشاقة بصورة واقعية وتفاؤلية.

على  قدرًة  أكثر  يكونون  املرتفعة  النفسية  الصالبة  ذوي  األشخاص  أن  كوبازا  وجدت  كما 

االستفادة من أساليب مواجهتهم للضغوط، حيث تفيدهم في خفض تهديد األحداث الضاغطة ألنهم 

يرونها من منظور أوسع ويحللونها إلى مركباتها اجلزئية ويضعون احللول املناسبة لها، وعلى العكس 

من ذلك، يعتمد األفراد ذوو الصالبة النفسية املنخفضة أسلوب املواجهة التراجعي، أو الذي يتضمن 
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نكوًصا، وفيه يقومون بالتجنب أو االبتعاد عن املواقف التي تولد ضغًطا )السيد، 2012: 63(.

وُتسهم التنشئة االجتماعية بشكٍل أساسي في تنمية عوامل الصالبة النفسية بداخل الفرد 

ُيسمى  قوًيا  داعًما  بناًء  لتشكل  املختلفة  النمو  مراحل  خالل  وتتطور  الطفولة،  مرحلة  من  بدًءا 

املختلفة  النفسية  األمراض  من  للوقاية  كدرع  تقف  التي  النفسية،  املناعة  أو  النفسية  باملقاومة 

مًعا. النفسية واجلسدية  فتقيه من األمراض  للفرد  املناعة اجلسدية  إثرها  وتقوى على 

ثانيًا: التنشئة االجتماعية
األبناء في مختلف مراحلهم  تأثيًرا على  العمليات  أهم  االجتماعية من  التنشئة  ُتعد عملية 

عمليات  إحدى  ُتعد  وهي  وتكاملها،  تشكيل شخصياتهم  في  أساسي  دور  من  لها  ملا  العمرية، 

التعلُّم التي عن طريقها يكتسب األبناء العادات والتقاليد واالجتاهات والقيم السائدة في بيئتهم 

االجتماعية التي يعيشون فيها، والسمات النفسية التي تتحكم في إدراكهم وسلوكهم ونظرتهم 

للحياة، وعملية التنشثة االجتماعية تتم من خالل وسائط متعددة، كالبيئة احمليطة واملدرسة وُدور 

العبادة واإلعالم والتكنولوچيات املتعددة وتعد األسرة أهم هذه الوسائط، فاألبناء يتلقون عنها 

األخرى،  التنشئة  وسائط  على  الرقيب  مبثابة  تعد  أنها  كما  األولية  واملعارف  املهارات  مختلف 

توجيه  ويبرز دور األسرة في  التكنولوچية واإلعالم وغيرها(  والوسائط  العبادة  )املدرسة ودور 

وإرشاد األبناء من خالل عدة أساليب تتبعها في تنشئة األبناء، وهذه األساليب قد تكون سوية أو 

غير ذلك، وكلٌّ منهما ينعكس على شخصية األبناء وسلوكهم سواء باإليجاب أو السلب .

مفهوم التنشئة االجتماعية :
حتى  لهم؛  الالزم  الذاتي  والضبط  اخللقي  احلكم  خاللها  من  األطفال  يكتسب  عملية  هي 

 .)153  :  1997 رشوان،  )حسني  مجتمعهم.  في  مسئولني  راشدين  أعضاء  يصبحوا 

وهي عملية تعلُّم وتعليم وتربية، تقوم على التفاعل االجتماعي وتهدف إلى إكساب الفرد )طفاًل 

نه من  فمراهًقا فراشًدا وشيًخا( سلوًكا ومعايير واجتاهات مناسبة ألدوار اجتماعية معينة، مُتكِّ

مسايرة مجتمعه والتوافق االجتماعي معه، وُتكسبه الطاَبع االجتماعي، وتيسر له االندماج في 

احلياة االجتماعية .

وتسهم أطراف عديدة في عملية التنشئة االجتماعية كاألسرة واملدرسة واملسجد والرفاق 
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وغيرها، إال أن أهمها األسرة بال شك كونها املجتمع اإلنساني األول الذي يعيش فيه الطفل، 

والذي ينفرد في تشكيل شخصية الطفل لسنوات عديدة من حياته تعدُّ حاسمة في بناء شخصيته. 

) حامد زهران، 1977 : 213(.

االجتماعي  االندماج  إلى  تهدف  احلياة،  امتداد  على  ومتغيرة  مستمرة  عملية  أيًضا  وهي 

النسبي واملتوالي للفرد في املجتمع احمليط به، وهي مبثابة وسيلة الكتساب الشخصية من خالل 

استيعاب معايير وقيم ومتثالت اجتماعية؛ من أجل حتقيق درجة من التوافق النسبي عبر سياق 

احلياة الشخصية واالجتماعية للفرد داخل تلك احلياة املتغيرة باستمرار. )املصطفى حدية، بن 

.)2006 الشيخ، 

وتهدف التنشئة االجتماعية إلى إكساب األفراد في مختلف مراحل منوهم )طفولة، مراهقة، 

ُرشد، شيخوخة( أساليب سلوكية معينة، تتفق مع معايير اجلماعة وقيم املجتمع؛ حتى يتحقق 

لهؤالء التفاعل والتوافق في احلياة االجتماعية في املجتمع الذي يعيشون فيه. وعملية التنشئة 

االجتماعية تتم من خالل عمليات التفاعل االجتماعية، فيتحول الفرد من كائن بيولوچـي إلى كائن 

والتقليد، مما  التعلُّم  واالجتماعية عن طريق  النفسية  الكثير من االجتاهات  اجتماعي، مكتسًبا 

يطبع سلوكه بالطابع االجتماعي.

بعض  وتقوية  تشجيع  في  مهم  بدور  االجتماعية  التنشئة  عملية  خالل  من  املجتمع  ويقوم 

األمناط السلوكية املرغوب فيها والتي تتوافق مع قيم املجتمع وحضارته... في حني يقاوم وُيحبط 

أمناًطا أخرى من السلوك غير املرغوب فيها... )خليل ميخائيل عوض، 1982(.

وبذلك تكون عملية التنشئة االجتماعية هي عملية أساسية، تهتم بتربية األطفال لُيصِبحوا 

ة ومتواصلة؛ حيث  راشدين ُيسِهمون في أنشطِة املجتمع الذي ينتمون إليه، كما أنها عمليٌة مستمرَّ

يظلُّ تأثير الوالدين على الطفل حتى ينمو ويكبر ويعتمد على ذاته.

األساليب الوالدية يف التنشئة االجتماعية:
وتتم عملية التنشئة االجتماعية من خالل مجموعة من األساليب الوالدية في التربية، والتي 

تتنوع وتختلف باختالف اخلبرات واملهارات التي يتميز بها اآلباء بعضهم عن البعض، وذلك من 

العوامل  من  طبًقا ملجموعة  وذلك  أطفالهم،  تنمية سلوك  في  الفعالة  للوسائل  استخدامهم  حيث 

د هذه األساليب، وقد تتمثَّل هذه العوامل واحملكات في أساليب سلبية نتيجة  ات التي حتدِّ واحملكَّ
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عدم الثقة، ونقص اخلبرة، ونقص املعلومات، فتكون أساليب التربية القائمة على القسوة والعنف 

واإلهمال أو أساليب إيجابية تعتمد على عوامل جيدة كاالهتمام واحلنان والرعاية والتعليم وجميعها 

د أساليب املعاملة الوالدية؛ فتربية األطفال من  ُتعد من العوامل واحملكات األساسية، التي حتدِّ

ة السهلة  أصعب املراحل التي يرُّ بها اآلباء من خالل احتكاكهم باألبناء؛ وتنشئتهم ليست باملهمَّ

أو اليسيرة؛ لذا َيِجُب على اآلباء أن ُيَحاِولوا تقدمَي كلِّ إمكاناتهم وخبراتهم؛ لإلسهام في تشكيل 

منوذج مثالي للتنشئة السليمة ألطفالهم.

وأساليب املعاملة الوالدية تختلف من وجهة نظر األبناء عنها من وجهة نظر اآلباء؛ حيث إنها 

من وجهة نظر األبناء تتمثَّل في آرائهم وتعبيرهم عن نوع اخلبرة التي يتلقون من خاللها معاملَة 

والديهم، وهى تتمثل في الرأي الذي يحمله االبن في ذهنه، ويدركه في شعوره عن معاملة أبيه 

وأمه له. 

ورغم أن معاملة الوالدين ترتبط بالسلوك الفعلي الذي يظهره الوالدان أمام الطفل؛ فإنه من 

املمكن أن يشعر الطفل برفض والده له، بالرغم من أن والده يحبه حقيقًة، ولكن قد يكون اعتقاُد 

األب أن على اآلباء عدَم إظهاِر عواطفهم ألبنائهم، وأن التربيَة الصارمة ضروريٌة لنموِّ الطفل، 

ي إلى مظاهر سلبية في  ومن منظوِر الطفل قد ُيدِرك أنه غيُر جدير باحلب، وإدراكه هذا قد يؤدِّ

تفاعله مع والديه؛ ومن َثمَّ في سلوكه، فقد يؤدي إحساس الطفل بعدم احلب من جهة والديه بسبب 

قسوتهم الظاهرة في التعامل إلى أن يصبح طفاًل خاًئفا ضعيًفا ال يقوى على املواجهة؛ مما يجعله 

يعاني الهشاشَة النفسيَة وعدم القدرة على حتمل املواقف الصعبة التي ير بها، وعلى العكس نرى 

أن الطفل الذي يتمتع بحب الوالدين ورعايتهما بالشكل اإليجابي القائم على التفاهم والنقاش 

ومنح األبناء حرية الرأى والتعبير، ينشأ شخًصا قوًيا لديه قدر كبير من الصالبة النفسية والقدرة 

على املواجهة وحتمل املسئولية والصعوبات احلياتية التي متر به.

ونظًرا ألن التنشئة االجتماعية هي عملية مستمرة، ال تقتصر فقط على مرحلة الطفولة، ولكنها 

بناء شخصية  على  ذلك  تعمل خالل  فإنها  الشيخوخة،  والرشد وحتى سن  املراهقة  في  تستمر 

ومعايير  واجتاهات  قيم  مع  يتماثل  مبا  ومحيطه  لذاته  وإدراكه  وعيه  وتشكيل  املتوازنة،  الفرد 

مجتمعه وعاداته، ويتبنَّى الوالدان في تنشئة الطفل أساليب وأمناًطا واجتاهاٍت مختلفة لها تأثير 

بالغ األهمية في تكوينه النَّْفسي واالجتماعي، وتزويده باملعارف واخلبرات االجتماعية الالزمة من 

أجل تكيفه مع محيطه، فهناك فرق بني شخصية فرد نشأ في جوٍّ من التدليل والعطف واحلنان 
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املفرط، وشخصية فرد آخر نشأ في جوٍّ من الصرامة والقسوة، وآخر نشأ في جوٍّ من التشجيع 

والديقراطية، هناك فرق بني هؤالء األفراد في سلوكياتهم وسماتهم الشخصية، يرجع إلى نوعية 

العالقة مع آبائهم وأمهاتهم، كما يرجع إلى إجتاهات األبوين نحو الطفل ونحو أساليب تنشىته، 

وهذه االجتاهات واألساليب تتفاوت ما بني اجتاهات سلبية في املعاملة، كالتسلُّط والتدليل واحلماية 

الزائدة والقسوة والتذبذب والتفرقة بني األبناء، وإخضاعهم لكثير من القيود، واجتاهات إيجابية 

تتمثل في التعرف إلى قدرات األبناء وتوجيههم توجيها سليًما بناًء على قدراتهم وإمكاناتهم، وإتاحة 

الفرصة أمامهم للتفاعل والتوافق مع البيئة اخلارجية وتشجيعهم ومساندتهم اجتماعًيا.

ويتفق الباحثون في مجال علم النفس االجتماعي على وجه اخلصوص على أهمية االجتاهات 

الوالدية في التنشئة االجتماعية والتربوية في تكوين شخصية الطفل ومنوه النَّْفسي واالجتماعي، 

حيث يرى شفيق رضوان أن العالقات واالجتاهات الوالدية املشبعة باحلب والقبول والثقة تساعد 

لياقة  ولديه عوامل  الصحة اجلسدية  النفسية، فضاًل عن  بالصحة  متمتًعا  ينمو  أن  على  الطفل 

نفسية عالية، كالصالبة النفسية وإدارة الذات والثقة بالنفس والتواُصل اإليجابي مع اآلخرين  في 

محيطه االجتماعي خالل مراحل منوه، بينما االجتاهات السلبية التي يكن أن يتبعها الوالدان 

خالل التنشئة االجتماعية للطفل كاحلماية الزائدة أو اإلهمال والتسلط، تؤثر تأثيًرا سلبًيا على 

النمو وعلى الصحة النفسية للطفل .)شفيق رضوان، 2001(.

والتسامح  الديقراطية  على  القائمة  التربوية  واالجتاهات  األساليب  أن  حيدر  فؤاد  ويرى 

بني األهل واألبناء، تعدُّ من السبل األساسية إلقامة عالقات أسرية متماسكة يتأثر فيها الطفل 

بالسمات اإليجابية في شخصية الوالدين، حيث ينشأ الطفل متفاعاًل إيجابًيا، قوًيا واثًقا لديه قدرة 

نه من النمو والنضج  على املواجهة والتحدي ألي ظروف يكن أن يواجهه باحلياة، وهذا ما ُيكِّ

واالنفتاح على احلياة وعلى محيطه االجتماعي وينمي قدراته واستقالليته، ويخلصه من التبعية 

تنمي  التي  النفسية  املناعة  بالنفس، وهي من عوامل  الثقة  وتعزيز  الذات  لألهل واالعتماد على 

بداخله الصالبة النفسية وتقوده إلى حياة سوية نفسًيا وجسمانًيا. أما األسر التي تتبع نهًجا 

تربوًيا يقوم على االستبداد والقسوة والتسلط والقمع، فيبدو الطفل منقاًدا إلى رغبات األهل؛ مما 

يقتل لديه روح املبادرة واالستقاللية فينشأ تابًعا ضعيًفا، وقد ينتج عن هذا األسلوب السلبي في 

التنشئة أن يعيش الطفل حالة من التمرد والرفض ملا ُيفرض عليه فيكون معارًضا دائًما لألهل، 

في  والتخبُّط  واالنفعال  والتوتر  القلق  من  حالة  في  يعيش  الطفل  يجعل  أيًضا  األسلوب  وهذا 
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القيم والقرارات، فينشأ هًشا ضعيًفا غير قادر على التحمل واملواجهة للضغوط، بينما الشعور 

باالطمئنان في املراحل األولى من حياة الفرد من شأنه تزويد الطفل بآليات دفاعية وعوامل اللياقة 

والوقاية النفسية، كالصالبة النفسية والوعي بقيمة الذات التي تساعده في املراحل الالحقة من 

نه من مواجهة احلياة بقوة وصالبة وقدرة على حتدي الضغوط والصعوبات ومواجهة  العمر، ومُتكِّ

أكثر نضًجا،  لقدراته واستعداداته جتعله  م  والتفهُّ بإيجابية ومحبة  الطفل  فالتعامل مع  احلياة، 

وتسهم في تفتح شخصيته وتنمية قدراته اإلبداعية. )فؤاد حيدر، 1994(. 

 Resources of Socialization: مصادر التنشئة االجتماعية
:Heredity أ- الوراثة

كلمة وراثة تعني: اخلواص العضوية للتشريح الفسيولوچـي املوروث؛ مثل: خواص احلس، 

دة لنمو  م إمكانات متعدِّ وخواص نظام الدورة الدموية، وتركيب وخواص نظام األعصاب، وهي تقدِّ

القدرات والظواهر، وإن الشخصية تختلف باختالف نشاط املخ والوراثة، كما يعتقد علماء النفس 

املثاليني - االجتاه البيولوچـي - أن التنشئة االجتماعية هي عملية صقل لالستعدادات املوروثة، 

وَوْفًقا لهذا االجتاه فإن طريق حياة الطفل يكون محدًدا من قبل، وإن الوراثة ُتعِطي طاقة وعمليات 

د أن الوراثة هي  متنوعة يصوغها املجتمع، ويكيِّفها حسب متطلباته وِقَيمه ومعاييره، وهذا يؤكِّ

مصدٌر أساسي من مصادر عملية التنشئة االجتماعية.

:Environment ب- البيئة 
تعدُّ البيئة هي املصدر الرئيس الثاني من مصادر عملية التنشئة االجتماعية؛ حيث إن لها 

تأثيًرا إيجابًيا على اإلنسان، كما أنها ُتْسِهم في تشكيل عملية التنشئة االجتماعية التي يقوم بها 

د منو وصقل شخصية الطفل، واندماجه في الوسط احمليط  اه أطفالهم؛ فهي التي حتدِّ اآلباء جُتَ

َوفًقا مِلا حتمله من سمات وخصائص معينة.

: Process of socialization ثالًثا: عمليات التنشئة االجتماعية 
تشمل عملية التنشئة االجتماعية مجموعة من العمليات الفرعية؛ هي:

عملية التعلم االجتماعي:
ي إلى تأكيد مكانة الفرد، وتوفير احلماية والسيطرة واالستقالل واحلب  وهي العملية التي تؤدِّ

والراحة له.
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 عملية تكوين األنا:
وهي العملية التي يتم من خاللها تكوين األنا أو الذات االجتماعية، وتكوين األنا األعلى أو 

الضمير.

عملية التوافق االجتماعي:
وهي العملية التي من خاللها يقوم الفرد باتباع العادات والتقاليد والقيم السائدة في املجتمع 

الذي يعيش فيه.

عملية التثقف:
وهي العملية التي حتافظ على استمرار مظاهر الثقافة من لغٍة وُخلٍق وديٍن، وانتقالها من 

جيل إلى جيل.

 

 :Features Of Socialization مظاهر التنشئة االجتماعية
السعَي  َيعِني  فالتعلق  االجتماعية؛  التنشئة  عملية  مظاهر  أهمِّ  من  والعدوان  التعلق  يعدُّ 

ي إلى الطمأنينة واألمن، ويتَِّضح ذلك  للتقرب، وامليل للمحافظة على اجلوار عندما يتحقق، وهو يؤدِّ

من تعلُّق الطفل بأمه والتصاقه بها.

ف بأنه االستجابُة التي تعقب اإلحباط، وُيراد بها إحلاق األذى بفرد  أما العدوان، فإنه يعرَّ

آخر، أو حتى بالفرد نفسه، ويصاحبه مجموعة من املظاهر الفسيولوچية؛ أهمها: سرعة ضربات 

القلب، وارتفاع ضغط الدم، وتوتر عضالت األطراف ملقاومة التعب واإلرهاق، وضعف اإلدراك 

احلسي؛ حتى إن الفرد ال يكاد يشعر باأللَم.

:Psychological bases of socialization األسس النفسية للتنشئة االجتماعية
تشكيل  في  كبير  حدٍّ  إلى  ُتسِهم  التي  النفسية  األسس  كل  االجتماعية  التنشئة  تتضمن 

هي: األسس  وهذه  عام؛  بشكل  سلوكه  توجيه  وفي  اإلنسان،  شخصية 

.Needs and Motives احلاجات والدوافع -

.Values and Models الِقَيم واملثل -

.Social norms املعايير االجتماعية -

.Inter Personal and social interaction التفاعل الشخصي واالجتماعي -

.Sense Perception and social perception اإلدراك احلسي واإلدراك االجتماعي -



47
مجلة الطفولة والتنمية -ع 43 / 2022

أهم النظريات املفسرة لعملية التنشئة االجتماعية: 
ْفسي أواًل: نظرية التحليل النَّ

تعدُّ نظرية التحليل النفسي للطبيب النَّْفسي النمساوي سيجموند فرويد من أشهر النظريات 

املاضية  اخلبرات  على  ركزت  كونها  من  أهميتها  وتأتي  أبعادها،  بكل  الشخصية  تناولت  التي 

وبخاصة خبرات الطفولة املبكرة في تكوين الشخصية، حيث يرى أنها تنظيم نفسي أشبه بالبناء 

من طبقات ترتكز فيه طبقاته العليا على طبقاته السفلى؛ لذا فقد أعطى فرويد اهتماًما بالشعور 

كون املشاعر عنده تنطوي على قصد دفني ال شعوري وتؤدي غرًضا في احلياة، فالسلوك عنده 

هو محصلة ُقوى دافعة متعارضة لعمليات ودوافع تكون غالًبا ال شعورية وليست نتيجة الظروف 

اخلارجية، فقد صور الطفل بأنه ذو طبيعة مضادة ملتطلبات املجتمع وقوانينه وأنظمته، فهو أناني 

وعنيد وذو طبيعة تخريبية متناقضة مع هذه القوانني واألنظمة؛ لذا أطلق على هذا الوضع الذي 

يتلكه الطفل اصطالح "الُهَو" الذي يثل الدوافع الغريزية الشعورية التي متدد السلوك وتوجهه 

واعتبرها  األعلى"  "األنا  املجتمع  وأنظمة  قوانني  على  أطلق  بينما  املقابل،  في  اللذة  مبدأ  إلى 

املسئولة عن عميلة التنشئة االجتماعية، وقد أشار فرويد إلى أن عملية التنشئة من أصعب وأعقد 

العمليات؛ ألنها تعمل على ضبط وتهذيب الغرائز، ومبا أنها تقف سًدا منيًعا في وجه اإلشباع 

الَفّج غير املنضبط فإن من الطبيعي أن جند مقاومة من ِقبل األطفال الذين يرون في الكبار - 

وبالذات الوالدين - مصادر حرمان وتعذيب لهم، إال أن شعور تطوراللذة عادة ما ُيكبت في منطقة 

الالشعور خوًفا من العقاب، إال أنه ومع تكرار محاوالت الوالدين التأثير على كيفية تهذيب إشباع 

الغرائز لدى أطفالهم، يبدأ األطفال تدريجًيا باالقتناع مبا يتخذه اآلباء من خطوات في سبيل 

تهذيب دوافعهم وغرائزهم؛ وبالتالي فإن أجزاء من )الهو( يتحول إلى )األنا( التي متثل اجلزء 

الصراعي في شخصية الطفل وبالتالي إخضاع )الواقع(.

الشخصية  منو  مراحل  عن  االجتماعية  التنشئة  عميلة  نفصل  أن  حقيقة  نستطيع  ال  إننا 

املختلفة؛ ألن لكل مرحلة من هذه املراحل طبيعتها واحتياجاتها ودوافعها وبالتالي فإنه يكن أن 

نوجه من األساليب ما يتناسب مع كل مرحلة من هذه املراحل، إذا ما أردنا أن ننجح في التأثير 

ية نسبًة الى الفم  على ُكلٍّ منها، علًما أن فرويد قد حدد مراحل النمو النفسي وتبدأ باملرحلة الَفمِّ

وتبدأ منذ الوالدة حتى السنة الثانية من عمر الطفل؛ املرحلة الشرجية وتغطي العامني: الثاني 

الطفل؛  عمر  من  واخلامس  الرابع  العامني:  وتغطي  القضيبية  املرحلة  الطفل؛  عمر  من  والثالث 
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مرحلة الُكُمون وتغطي ما بني سن السادسة وحتى البلوغ واألخيرة هي املرحلة اجلنسية التناسلية 

وتغطي فترة املراهقة وما بعدها.

زوا  وبالرغم من أهمية كل مرحله من هذه املراحل، فإننا جند بعض العلماء والباحثني قد ركَّ

على مراحل بعينها باعتبارها مسئولة عن العديد من االجتاهات والسلوكيات واألحكام وبالتالي عن 

تها، فها هو فرويد ومن تشيعوا له فيما بعد ركزوا على املرحلة القضيبية باعتبارها  التنشئة بُرمَّ

َكري في التفريق بني الذكور واإلناث في عميلة التنشئة، واعتبروا أن وجود العضو  األساس الذَّ

التناسلي الذكري هو الذي أعطى الذكور قيمة ومرتبة أسمى من اإلناث هيمنوا مبوجبها على كل 

شيء.

من خالل ما سبق ذكره جند أن نظرية التحليل النفسي، ترى أن التنشئة االجتماعية تتضمن 

اكتساب الطفل ملعايير وسلوك والديه، وعن طريق أساليب التنشئة االجتماعية كالثواب والعقاب 

ه لسلوك الطفل ثم الفرد فيما بعد، وبذلك يعدُّ  ن لدى الطفل الضبط الداخلي أو الضمير املُوجِّ يتكوَّ

تقليد سلوك اآلباء من أبرز أساليب التنشئة األسرية في نظر فرويد.

ثانيًا: نظرية التعلم االجتماعي :
الله -  مه  التعلم االجتماعي، ويعدُّ اإلنسان الذي كرَّ التعلُّم القاعدة األساسية لنظرية  يعدُّ 

سبحانه وتعالى - من أقدر املخلوقات على التعلُّم وأكثر حاجًة إليه وذلك ملا للتعلم من فائدة في 

حياته، باعتباره عملية دائمة ومستمرة وخاصة في عملية التنشئة االجتماعية، التي ينظر إليها 

أصحاب هذه النظرية على أنها ذلك اجلانب من التعلم الذي يهتم بالسلوك االجتماعي عند الفرد، 

نتيجة  وذلك  السلوك  في  وتعويًدا  تغيًرا  تتضمن  ألنها  اجتماعية(  تنشئة  )أي  تعلم  عملية  فهي 

التعرض ملمارسات معينة وخبرات، كما أن مؤسسات التنشئة االجتماعية تستخدم أثناء عملية 

التنشئة االجتماعية بعض الوسائل واألساليب في حتقيق التعلم؛ سواء أكان بقصد أم من دون 

قصد.

وحسب هذه النظرية، فإن التنشئة االجتماعية عبارة عن "منط تعليمي يساعد الفرد على 

القيام بأدواره االجتماعية، كما أن التطور االجتماعي حسب وجهة نظر هذه النظرية يتم بالطريقة 

نفسها التي كان فيها تعلم املهارات األخرى، ويعطي أصحاب هذه النظرية أهمية كبرى للتعزيز 

في عملية التعلم االجتماعي؛ أمثال دوالرد)Dolard(  وميلر)Miler( حيث يذهبان إلى أن السلوك 
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الفردي يتدعم أو يتغير تبًعا لنمط التعزيز في تقوية السلوك، أما باندورا  )Bandora( وولتزر 

)Walter(  فالبرغم من موافقتهما على مبدأ التعزيز في تقوية السلوك فإنهما يشيران إلى أن 

التعزيز وحده ال يعد كافًيا لتفسير التعلم أو تفسير بعض السلوكات التي تظهر فجأة لدى الطفل، 

يتأثر  اجتماعي  كائن  اإلنسان  أن  مفاُده  افتراض  على  باملالحظة  التعلم  مفهوم منوذج  ويعتمد 

باجتاهات اآلخرين ومشاعرهم وتصرفاتهم وسلوكهم، وينطوي هذا االفتراض على أهمية تربوية 

بالغة، آخذين بعني االعتبار أن التعليم مبفهومه األساسي عملية اجتماعية .

ويرى باندورا" أن الناس يطورون آراءهم حول أنواع السلوك التي توصلهم إلى أهدافهم 

ويعتمد قبول أو عدم قبول آرائهم على النتائج التي تتمخض على هذا السلوك عن طريق الثواب 

والعقاب، معنى هذا أن هناك الكثير من تعلم السلوك يحدث عن طريق مالحظة سلوك اآلخرين 

ونتائج أفعالهم وانطالًقا من هذا، فإن الفرد ال يتعلم مناذج السلوك فقط بل قواعد السلوك أيًضا، 

ويقترح هذا العالم ثالث مراحل لتعلم باملالحظة؛ وهي:

- تعلم سلوكات جديدة:
يستطيع الطفل تعلم سلوك أو سلوكات جديدة عن طريق النموذج املوجود أمامه، فعندما 

يقوم فرد ما باستجابة جديدة لم تكن من قبل في حصيلة مالحظته فإنه يحاول تقليدها، غير أن 

باندورا يؤكد أن املاُلحظ ال يتأثر بالنماذج احلقيقية املالحظة أمامه فقط، بل يؤكد أن التمثيالت 

َورية املوجودة في الصحافة والتلفاز والسينما تقوم مقام النموذج احلقيقي كذلك. الصُّ

- الكف والتحرير:
ومفاُدها أن عملية املالحظة قد تؤدي بالطفل إلى الكفِّ والتحرير عن بعض السلوكات أو 

االستجابات وجتنبها؛ وخاصًة إذا واجه منوذج صاحب السلوك عواقب ونتائج سلبية غير مرغوب 

اء انغماسه في هذا السلوك، وقد تؤدي عملية مالحظة السلوك أيًضا إلى حترير بعض  فيها من جرَّ

االستجابات املكفوفة أو املقيدة وخاصة عندما تكون نتائج السلوك إيجابية؛ وبالتالي فهي تدفع 

بالطفل إلى القيام بها إذا ما اقتضت الضرورة.

-  التسهيل:
تؤدي عملية التسهيل إلى تسهيل ظهور بعض النماذج السلوكية، أو االستجابات التي قد 

الفرصة  له  لم تسمح  أنه  التي تعلمها على نحو مسبق، إال  السلوكية،  تقع في حصيلة املالحظ 

ر استجابات مشابهة "فالطفل  الستخدامها مبعنى أن السلوك النموذج يساعد املالحظ على تذكُّ

الذي تعلم بعض االستجابات التعاونية ولم يارسها يكن أن يؤديها عندما يالحظ بعض األطفال 
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منهمكني في سلوك تعاوني وتختلف عملية تسهيل السلوك عن عملية حتريره، فالتسهيل يتناول 

االستجابات املُتعلَّمة غير املكفوفة، أما حترير السلوك فيتناول االستجابات املقيدة أو املكفوفة التي 

تقف منها التنشئة االجتماعية موقًفا سلبًيا، فيعمل على حتريرها بسبب مالحظته منوذًجا يؤدي 

مثل هذه االستجابات دون أن يصيبه سوء.

ثالثًا: نظرية الدور االجتماعي :
ُيقصد بالدور االجتماعي لدى رالف لينتون" أن املكانة عبارة عن مجموعة احلقوق والواجبات، 

وبأن الدور هو املظهر الديناميكي للمكانة، فالسير على هذه احلقوق والواجبات معناه القيام بالدور، 

ويشمل الدور عند لينتون االجتاهات والقيم والسلوك التي ُيليها املجتمع على كل األشخاص 

الذين يشغلون مركًزا معيًنا .

في حني ُيعرِّف كوتول الدور بأنه: "سلسلة استجابات َشْرطيَّة متوافقة داخلًيا ألحد أطراف 

املوقف االجتماعي، متثل منط التنبيه في سلسلة استجابات اآلخرين الشرطية املتوافقة داخلًيا 

بنفس املستوى في هذا املوقف. "

وعليه يكن القول وفق هذه النظرية أن الدور ثمرة تفاعل الذات والغير، وأن االجتاهات 

نحو الذات هي أساس فكرة الدور، وُتكتسب عن طريق التنشئة االجتماعية وتتأثر تأثًرا كبيًرا 

م  باملعايير الثقافية السائدة، كما تتأثر بخبرة الشخص الذاتية؛ ولهذا حاولت نظرية الدور تفهُّ

ن عليها، باعتبار أن السلوك االجتماعي يشمل عناصر  السلوك اإلنساني بالصورة املعقدة التي ُكوِّ

واجتماعية وشخصية. حضارية 

يكتسب األطفال األدوار االجتماعية املختلفة من خالل عالقات مع أفراد لهم مغزى خاص 

بالنسبة إلى حياة الطفل: )األم واألب واإلخوة(.

إن عملية اكتساب األدوار االجتماعية بصفة عامة ليست مسألة معرفية فقط، بل هي ارتباط 

عاطفي يوفر عوامل التعلُّم االجتماعي واكتساب األدوار االجتماعية من خالل ثالث طرق؛ هي :

-   التعاطف مع األفراد ذوي األهمية وهم احمليطون بالطفل، وتعني قدرة الطفل على أن يتصور 

مشاعر أو أحاسيس شخص ما في موقف معني.

-  دوافع الطفل وبواعثه على التعلم.. فالطفل يحرص على التصرف وفق ما يتوقعه أبواه ويجتنب 

ما ال يقبالنه.

-  إحساس الطفل باألمن والطمأنينة وهذا الشعور يجعل الطفل أكثر جرأًة في محاولة جتريب 

األدوار االجتماعية املختلفة؛ وخاصة في مجال اللعب.
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وعليه، فإن لكل فرد دوًرا ُيعد مبثابة مركز اجتماعي يتناسب مع األداء الذي يقوم به. يكتسب 

الطفل مركزه ويتعلم دوره من خالل تفاعله مع اآلخرين وخاصة األشخاص املهمني في حياته، 

الذين يرتبط بهم ارتباًطا عاطفًيا.

أهداف التنشئة االجتماعية:
ـ غرس عوامل ضبط داخلية للسلوك وتلك التي يحتويها الضمير وتصبح جزًءا أساسًيا؛ لذا فإن 

مكونات الضمير إذا كانت من األنواع اإليجابية فإن هذا الضمير يوصف بأنه حي، وأفضل 

أسلوب إلقامة نسق الضمير في ذات الطفل أن يكون األبوان قدوة ألبنائهما؛ حيث ينبغي أال 

يأتي أحدهما أو كالهما بنمط سلوكي مخالف للقيم الدينية واآلداب االجتماعية .

ـ توفير اجلو االجتماعي السليم الصالح والالزم لعملية التنشئة االجتماعية، حيث يتوافر اجلو 

االجتماعي للطفل من وجوده في أسرة مكتملة تضم األب واألم واإلخوة حيث يلعب كل منهما 

دوًرا في حياة الطفل .

ـ   حتقيق النضج النفسي حيث ال يكفي لكي تكون األسرة سليمة متمتعة بالصحة النفسية أن 

ه النفسي،  تكون العالقات السائدة بني هذه العناصر متزنة سليمة وإال تعثر الطفل في مُنوِّ

والواقع أن األسرة تنجح في حتقيق النضج النفسي للطفل إذا ما جنحت في توفير العناصر 

التالية :

م الوالدين وإدراكهما احلقيقي في معاملة الطفل، وإدراك الوالدين ووعيهما بحاجات الطفل  -  تفهُّ

السيكولوچية والعاطفية املرتبطة بنموه وتطور منو فكرته عن نفسه وعن عالقته بغيره من 

الناس، وإدراك الوالدين لرغبات الطفل ودوافعه التي تكون وراء سلوكه وقد يعجز عن التعبير 

عنها. )إقبال بشير وآخرون، 1997 : 63(.

نه من االندماج في املجتمع، والتعاون مع أعضائه واالشتراك في  ـ   تعليم الطفل املهارات التي مُتكِّ

نواحي النشاط املختلفة وتعليمه أدواره، ما له وما عليه، وطريقة التنسيق بينهما وبني تصرفاته 

في مختلف املواقف، وتعليمه كيف يكون عضًوا نافًعا في املجتمع وتقومي وضبط سلوكه.

أهمية التنشئة االجتماعية:
أ. اكتساب املرء إنسانيته:

جماعته،  في  السائدة  والِقيم  والتقاليد  والعادات  اللغة  اإلنسان  يتعلم  التنشئة،  طريق  عن 
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ويتعايش مع ثقافة مجتمعه. أّما إذا ُربِّي شخص في الغابات، فإن سلوكه وطباعه، سيكون لها 

شأن آخر؛ فلقد عثر العلماء على حاالت ألطفال ربَّتهم احليوانات )كالِقَردة( في الغابات، فشابه 

سلوكهم سلوكها؛ فلم يتسموا بأيٍّ من مظاهر التوادِّ نحو اإلنسان، وال االبتسام، وال اخلجل من 

الُعْري، وال اخلوف من الطلق الناري؛ كما كانوا يتناولون الطعام كاحليوانات. ولكن، بعد أن تعهد 

ِقلَّة منهم بالتربية في وسط إنساني، استطاعوا ارتداء املالبس بأنفسهم، والتمييز بني  العلماء 

احلار والبارد، والناعم واخلشن. كما منت لديهم انفعاالت جديدة، كالُودِّ نحو املمرضة القائمة 

على رعايتهم؛ حتى إن أحدهم كان يبكي، وُيصدر أصواًتا ، تدل على احلزن، عند غيابها. وبدءوا 

يتعلمون اللغة واحلديث.

ب. اكتساب املجتمع صفاٍت خاصة:
ُأَسرية، تشبه الدور االجتماعي للنساء في املجتمع  يتولى رجال إحدى القبائل مسئوليات 

العربي: إعداد الطعام، ورعاية الصغار. وتضطلع نساؤها مبسئوليات، تشبه الدور االجتماعي 

املجتمعات  على  نفسه  املبدأ  وينطبق  األْسرة.  عن  والدفاع  الصيد  مثل:  مجتمعنا،  في  للرجال 

الشرقية، قياًسا باملجتمعات الغربية؛ فلكلٍّ منها خصائصه، التي متيزه عن غيره. وتكون التنشئة 

االجتماعية مسئولة عن رسوخها، واحملافظة عليها، ونقلها من جيل إلى آخر.

ج. تساعد التنشئة االجتماعية على توافق الشخص ومجتمعه:

ُيسهم تعلُّم املرء لغة قومه وثقافتهم في اقترانه بعالقات طيبة بأبناء مجتمعه وموافقته إياهم. 

فلقد بينت إحدى الدراسات، أن جماعة معينة، داخل املجتمع األمريكي، عزلت نفسها عنه، ودربت 

أبناءها على أعمال العصابات والسطو؛ ما جعلهم عاجزين عن موافقة املجتمع.

د. توِجد التنشئة االجتماعية بعض أوُجه التشابه بني املجتمعات املختلفة:

)1( تتداخل عدة جماعات فرعية، لتنتظم في مجتمع إنساني، يقترن فيه بعضها ببعض بعالقات 

مختلفة، وبدرجات متفاوتة.

)2( تسعى املجتمعات اإلنسانية إلى حتقيق بعض األهداف العامة، مثل احملافظة على كيانها 

واستقرارها ومتاسكها.

)3( تنظم اجلماعات أنشطة أبنائها؛ لتحقيق أهدافها العامة، وأهدافهم اخلاصة.

)4( يتولى الراشدون تدريب الصغار على األدوار املالئمة ملجتمعهم.
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)5( تستهدف التنشئة، أساًسا، خلق الشخصية املنوالية للمجتمع؛ أي الشخصية التي جتسد 

ثقافته؛ إذ توِجد إطاًرا مشترًكا يحدد مالمحه املتميزة.

وظائف التنشئة االجتماعية:
الوظيفة األساسية للتنشئة االجتماعية هي منو الفرد اجتماعًيا بحيث يتكيَّف مع املجتمع 

ب عاداته وسلوكياته ويصبح عضًوا منتمًيا إليه موالًيا له. وتتحقق هذه الوظيفة من خالل  ويتشرَّ

التالية: النقاط 

1. إكساب الفرد ثقافة املجتمع:
من وظائف التنشئة إكساب الفرد اللغة، العادات، التقاليد، أمناط السلوك السائدة، القَيم 

لثقافة  حاماًل  اجتماعي  كائن  إلى  ويتحول  االجتماعية  هويته  تتحدد  وبذلك  باملجتمع  اخلاصة 

املجتمع... قادًرا على نقلها بعد ذلك لألجيال األخرى كما نقلت إليه... ثم يقوم أفراد املجتمع 

التقدم االنساني في كل عصر. لتساير  أو احلذف منها  إليها  الثقافة واإلضافة  بتطوير هذه 

2. إشباع حاجات الفرد:
فما حتويه الثقافة )عادات - سلوكيات  أفكار...( يجب أن ُيشبع حاجات الفرد وطموحه 

الفرد  حاجات  التنشئة  تلبِّ  لم  وإذا  مجتمعه.  وأفراد  نفسه  مع  منسجًما  يكون  حتى  ورغباته؛ 

املعرفية والوجدانية واملهارية في ظل الثقافة السائدة في املجتمع تظهر هناك فجوة بني الفرد وبني 

مجتمعه، حيث ييل بعض األفراد إلى العزلة واالغتراب واالنطواء وحتى الهجرة....

3.  التكيف مع الوسط االجتماعي:
وهي عملية تكيُّف الفرد مع الوسط احمليط به سواء أكانت األسرة أم مكان العمل أم جماعة 

لَل - التقليعات ...(. الرفاق )الشِّ

4. حتقيق عملية التطبيع االجتماعي:
ترتبط عملية التطبيع االجتماعي بالدور الوظيفي الذي يلعبه الفرد في املجتمع أو بالوظيفة التي 

ها املجتمع حتكم هذه الوظيفة،  يشغلها. فكل وظيفة أو منصب يكون هناك قيم وسلوكيات وعادات أقرَّ

وعلى كل من يشغل هذه الوظيفة أن يكتسبها )املدرس - الطبيب - املمرضة - اجلندي(. وبذلك فإن 

التطبيع االجتماعي يرتبط بنمط السلوك املرغوب واملتوقع من أي فرد يشغل وظيفة معينة.



54
مجلة الطفولة والتنمية -ع 43 / 2022

تكوين الذات والتنشئة االجتماعية:
وُيقصد بتكوين الذات أن يكتسب الطفل سماٍت خاصًة به متيزه عن باقي األفراد أو تكون 

له ذات مختلفة عن ذوات اآلخرين. وال شك أن للوراثة دوًرا مهًما في تكوين الذات لدى األطفال. 

يتعلم  ثم  اآلخرين...  أسماء  عن  مختلف  اسمه  أن  يدرك  عندما  ذاته  تكوين  فترة  الطفل  ويبدأ 

تدريجًيا كيف يستجيب للمؤثرات ويستكشف العالم وُنُظمه... ثم تأتي مرحلة استخدامه للغة وهى 

مهمة جًدا، حيث يشعر بأنه يستطيع أن يتفاعل مع اآلخرين وينقل لهم أفكاره وحاجاته... وعندما 

يبدأ الطفل في التفكير مع نفسه تبدأ مرحلة جديدة من تكوين ذاته ويبدأ في تكوين شخصيته، 

ن مخزوًنا من املعلومات واملهارات تساعده على  ومن خالل تفاعله مع أفراد األسرة واملجتمع يكوِّ

التكيُّف والتصرف مع املواقف املختلفة. فيتعلم الطفل كيف يبتعد عن السلوكيات التي ال حتقق 

له إشباًعا أو التي حُتدث في نفسه ضرًرا... ومع النمو اللغوي تزداد سرعة التنشئة االجتماعية 

للطفل وتنمو ذاته.

اللغة وعملية التنشئة االجتماعية:
تؤثر التنشئة االجتماعية للطفل في قدرته على استخدام اللغة كوسيلة للحوار والتفاعل مع 

العالم احمليط... اآلباء والسماح لألبناء باحلوار والنقاش أو الطاعة وتنفيذ األوامر... قدرة الفرد 

نه من اللغة. على التعبير ومَتكُّ

التطبيع االجتماعي واألمان العاطفي.
املدح  إلى  والشرب... وهو في حاجة  لألكل  األمان واحلب كحاجته  إلى  الطفل في حاجة 

والثناء حتى يشعر بأنه مرغوب فيه وأن أفعاله ليست دائًما خاطئة. فاملعاملة القاسية واخلوف 

الشديد من غضب األب أو األم أو صياحهما في وجه الطفل يولِّد لديه اضطراًبا نفسًيا يشعر معه 

الطفل بأنه غير قادر على التصرف ويبدأ شعوره بالقلق والهشاشة النفسية وعدم األمان؛ مما قد 

يؤدي إلى اضطراب سلوكه واجلنوح إلى ارتكاب اخلطأ...

واألم لها دور مهم في حماية الطفل وتنشئته بطريقة صحيحة، فال يجب أن ُيحرم الطفل من 

أمه بسبب عملها أو انشغالها مثاًل...

ويشعر األطفال باألمان كذلك عندما يتوافق األب واألم في أقوالهم وما يطلبونه من أبنائهم. 

)علي ليلة، 2006(.
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من هنا فالتنشئة االجتماعية هي عملية تعلُّم مستمرة تقع على عاتق األسرة أواًل ثم البيئة 

احمليطة واملجتمع ثانًيا وهي ليست صراًعا دائًما، بني الفرد واجلماعة؛ وإمنا عملية أخذ وعطاء 

التي  فإذا كانت األسرة هي اجلماعة األولى،  فيها هيئات ومؤسسات متعددة.  بينهما، تشارك 

تسهم في تنشئة األشخاص، فإن للمؤسسات االجتماعية، كالنوادي والرفاق؛ واملؤسسات الدينية، 

كاجلوامع والكنائس؛ واإلعالمية، كالتليفزيون والصحافة واإلذاعة؛ إسهاماتها املؤثرة في تنشئة 

أبناء املجتمع وأعضائه، فاجلماعة تسعى إلى تشكيل الفرد، وإكسابه خصائص مجتمعه، وثقافته. 

واالنتماء  باألمن  يشعر  لكي  اجلماعة؛  إلى  االنتماء  إلى حتقيق  الفرد  يسعى  عينه،  الوقت  وفي 

واالحتماء النفسي. ليحقق تكيًفا شخصًيا واجتماعًيا ناجًحا؛ ولذلك ُتعد أفضل األساليب الوالدية 

القسوة  باستخدام  إفراط  بال  املشاعر  ومنح  التربية  في  التوازن  على  القائمة  تلك  للتنشئة هي 

والعنف أو تفريط بالتدليل الزائد، وإمنا تربية تقوم على التفاهم واالحتواء واملناقشة دون تسلُّط 

وانفراد بالرأي من جهة األبوين، تلك التربية من شأنها أن ينشأ الطفل قوًيا واثًقا من نفسه قادًرا 

على التواصل اإليجابي مع اآلخرين فالفرد كائٌن اجتماعيٌّ يتفاعل مع مجتمعه، وعليه أن يواجهه 

بصالبة نفسية وقدرة على التفاعل بسلوكيات صحية، والصحة النفسية للفرد هي مسئولية األسرة 

التي يقع على عاتقها الدور األساسي في عملية التنشئة االجتماعية؛ حيث تعد األساس البنائي 

األول لتنشئة إنسان سوي نفسًيا وجسدًيا ومتمتًعا بعوامل اللياقة النفسية، التي جتعل منه فرًدا 

ناجًحا وصاحًلا لبناء مجتمع متطور.
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تعامل األسرة مع القضايا الجنسية للمراهق الذاتوي
)من االعرتاف بالتعايش إىل اإلنكار  باالستبعاد(

دراسة سوسيولوجـية

هشام بوقشوش *

تقديم:
تعرف كل القضايا ذات الصلة باالضطراب واإلعاقة عموًما واإلعاقات اخلفية أو الالمرئية 

ذات الصلة باإلعاقة الذهنية اغتراًبا وَوْصًما اجتماعيني أكثر من غيرها، وكان لألسرة نصيب 

ارتفاع  في ظل  تنوعت صوره؛ خاصة  االجتماعي  الوصم  من  االغتراف  من  مهم  وكيفي  ي  كمِّ

مستوى التفاعل واالهتمام بقضايا اإلعاقة بالنسبة إلى املجتمع املغربي، ومع عدم وجود رصيد 

االضطراب  بني  املتوترة  بالعالقة  ممتزج  والتدخل  والتشخيص  الكشف  جوانب  في  مجتمعي 

تأويلهما  في  واإلعاقة  باالضطراب  وأسرة  أفراًدا  املجتمع  تعاُملية جتمع  عالقة  إنها  واألسرة. 

وتفسيرهما نكراًنا وقبواًل وتعايًشا وتدبيًرا، وهو أمر حدد ويحدد سياقات التعايش عبر التعامل 

باختالفات في الدرجات والسرعات والتوافق االجتماعي، حسب طبيعة املجتمع واحمليط وطرق 

تدبيره لإلعاقة واالختالف ولرمبا أحياًنا املرض. مما عرَّض األسرة ملستوى أكبر من االستبعاد 

والوصم االجتماعيني من طرف املجتمع ومؤسساته، وإن كان بتفاوتات غالًبا ما تكون مؤثرة.

يأتي هذا كله في مقابل ما حتظى به اإلعاقات اجلسدية احلركية كإعاقات مرئية من اهتمام 

ولو جزئي أسرًيا مجتمعًيا، استطاعت إلى حدٍّ ما تخطي مجموعة من العقبات وحتقيق مكاسب 

س معها نوًعا من التقبُّل والقبول والتعايش والتضامن  اجتماعية، على اعتبار أن املجتمع كان قد أسَّ

االجتماعي. وهنا ال ُبدَّ من اإلشارة إلى كون االضطرابات املرتبطة باإلعاقة الذهنية ليست على 

* كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، جامعة ابن طفيل بالقنيطرة، اململكة املغربية.
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قدم واحد من حتقيق تفاعل تعايشي، يأخذ بعني االعتبار ما هو مجتمعي بكل مؤسساته أو فردي 

نت من تدبير التعامل من إنكار اجتماعي إلى  بكل تفاعالته. لكن على اعتبار أن األسرة قد متكَّ

قبول وتعايش اجتماعيني، يطرح التساؤل عن مدى استمرار هذا التعايش مع قضايا قد تشكل 

طابوهات حتى داخل اأُلَسر غير املعنية باإلعاقة، فما بالك باألسر التي حتمل إعاقة غير مرئية 

د، فإذا كانت األسر التوحدية قد استطاعت التعامل مع التوحد فهل استطاعت  من صنف التوحُّ

التعامل مع القضايا اجلنسية للمراهق التوحدي؟ 

حاملي  من  العديد  شأن  شأنه  االجتماعي  للَوْصم  ُعْرضة  وأسرته  التوحدي  الشخص  إن 

إلى أي حد حققا تعايًشا معها،  التساؤل  االضطرابات أو اإلعاقات أو األمراض. وهنا ميكن 

وهل هو تعايش مكتمل أم منقوص، وما الصَيغ التفاعلية التي تكتنفه خاصًة عندما يتعلق األمر 

التوحدي، تساؤل يجد مبرراته في صور اخلوف االجتماعي حتى  للمراهق  بالقضايا اجلنسية 

الذهنية.  املُدَرج ضمن صنف اإلعاقة  بالتوحد  املَعنيَّة  من مجرد تصنيف األسرة ضمن األسر 

بني  يتلون  َمَرضّي،  وليس  اجتماعي  كمفهوم  التوحد  مفهوم  دائرة  تنزيله ضمن  هذا ميكن  كل 

املرتبطة  االجتماعية  والقيم  والرهانات  التمثالت  دائرة  واالختالف وضمن  واالضطراب  اإلعاقة 

به. والتي تفرض عادة التقبُّل االجتماعي للتوحد املمتزج بالتعاطف؛ خاصًة في ظل ما راكمته 

وأحرزته اإلعاقة احلركية من مكتسبات وإن على ِقلَّتها. كونها كانت معها بدايات التعايش والتقبل 

االجتماعيني، وأفضت إلى تقبل وتعايش بصيغة التعاطف مع أسر األشخاص في وضعية إعاقة 

دائرة  في  لتدخل  التوحد عموًما  مع  التعامل  معاناة  األسرة خرجت من  وفي ظل كون  عموًما. 

تعامالت موضوعاتية ومرحلية الحقة، وذات حساسية اجتماعية من مثل القضايا اجلنسية في 

مرحلة املراهقة للتوحدي. فهو خروج من تعامل إلى تعامل وبسياقات اجتماعية مرحلية متجددة 

ومتغيرة. ليظل متثل األسرة ملسئولية اإلصابة بالتوحد متلبًسا بالتيه من الوقع والصدمة اللذين 

حُتدثهما إصابة أحد أفرادها بالتوحد، وما يخلقه من ال توازن بكيان األسرة وتفاعالتها وعالقاتها 

مع ذاتها ومع محيطها الداخلي واخلارجي؛ اخلاص منه والعام. بافتراض أن التعامل األول مع 

التوحد كان قد استكمل إلى حدٍّ بعيد شروط التعامل املُفضي إلى تعايش اجتماعي مبصاحلة 

اجتماعية، ُتبرز الُهويَّة والكينونة االجتماعيتني املتزنتني لألسرة التوحدية في كل االجتاهات. وهنا 

يحدث أن يختلط لدى األسرة صورة ذاتها ومسارات التعامل مع التوحد في بنية التفاوض األول 

بني تقصير طبي أو في مستوى التفاعل األسري، أو ربط ذلك باللعنة اإللهية إزاء مجموعة من 
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األدواء واألمراض أو االختبار والبالء اإللهي، أو حتميل املجتمع خاصة منه القطاعي التدبيري 

مسئولية اإلعاقة تواجًدا أو تدبيًرا. وهو ما قد يفسر االجتاهات الوصمية والتمييزية جتاه األسر، 

بأبعادها اجلنسية، وتستعيد  التعامل الالحق في صورة قضايا املراهقة والتوحد  لتأتي مرحلة 

معها األسرة صعوباٍت كانت مؤجلة فأصبحت فعلية؛ خاصًة في ُبعدها اجلنسي وما تنبني عليه 

من قضايا استشرافية. لتبتدئ الرحلة مع تعامل جديد. والتساؤل اآلخر حول الصور والتفاعالت 

األسرية لهذا التعامل الالحق، والذي ُترزأ األسر التوحدية حتت وطأته ومرجعيتها وأسلوبها في 

وإجرائًيا وكأن  املرحلة معرفًيا  إما طمس وإضمار  التساؤالت احتماالت  لنطرح مع هذه  ذلك. 

املراهق التوحدي غير َمعنّي بها، أو باالستباق إلى تفاديها وتخطيها بالتجاهل وإخفاء كل املظاهر 

التي لها بها صلة، أو بالسكوت وكتمان وجتاهل كل قضايا املراهق التوحدي ببناء تدابير قائمة 

على املعرفة الذاتية، والنفاذ إلى تدبيرها بصيغة   ال مرئيَّة كون التوحد في األساس عاملًا ال مرئًيا.

واملوضوع يحمل شيًئا من اجلدة خاصة في مجال سوسيولوچـيا اإلعاقة ميكن أن ُيراكم 

إنتاًجا معرفًيا وسبًقا بحثًيا،  يقارب موضوع اإلعاقة سوسيولوچـًيا لواحدة من االضطرابات 

التي انتشرت انتشاًرا كبيًرا وطنًيا وإقليمًيا ودولًيا، وأصبحت مجااًل للبحث من الناحية الطبية 

والـچـينية والغذائية والنفسية. كما أضحت مورًدا مالًيا يذهب بالبعض إلى حد القول بشيوع 

مساراتها  على  وأثرت  األسر  أعيت  باهظة  ِجدَّ  مادية  كلفة  ذا  اضطراًبا  كونه  فيه؛  االستثمار 

العديد من الطروحات السابقة  التوحد كان في  التعامل مع  البحث في  اخلاصة والعامة. ولعل 

قد همَّ اجلوانب واملراحل التي تقطعها بدًءا من اإلنكار، مروًرا بالتقبل املريب وصواًل إلى التقبل 

املتقدم والفعلي ونهاية بالتعايش، لكن هذا التعامل غالًبا ما يفضي إلى تعامل من نوع آخر مشبع 

بالثقل االجتماعي؛ كونه هو بذات الثقل حتى لدى اأُلَسر غير املعنية بالتوحد في التعاطي مع 

للمراهقة. اجلنسية  القضايا 

موضوع البحث 
يتناول البحث بالدراسة موضوع التعامل األسري مع القضايا اجلنسية للمراهق التوحدي 

ومرحلة  التوحد  اضطراب  أزمَتْي  بني  وصَيغه  التعامل  هذا  نوع  س  تلُمّ ابتغاء  سوسيولوجًيا؛ 

إنكاًرا باالستبعاد واالستشراف  أو  املراهقة، وإلى أي مدى حققت األسرة تعايًشا باالعتراف 

االضطراب.  في ظل  األسري 
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حدود البحث:
الرباط وسال ومتارة وضواحيها )شمال  الدراسة بكل من مدن  احلدود املكانية: ُأجريت 

املغربية(. اململكة 

احلدود الزمانية: الفترة املمتدة من شهر نونبر/ يناير 2020 إلى غاية شهر مارس/ آذار 
.2021

احلدود البشرية: ُأجريت هذه الدراسة امليدانية على عينة قصدية )غرضية(، شملت 30 
أسرة توحدية نشيطة مبراكز متخصصة خاصة وعامة ومراكز ملنظمات املجتمع املدني، أو أسًرا 

غير نشيطة مبراكز متخصصة، ترعى مراهقني توحديني من اجلنسني.

إشكالية البحث وأسئلته
البحث في كيفية التعامل مع القضايا اجلنسية للمراهق التوحدي كظاهرة اجتماعية، تخضع 

من حيث بنائها التمثُّلي واالجتاهي اللذين يتأسس عليهما تعاطي وتدبير األسرة، ومدى حضور 

التعايش باالعتراف بكينونة هذا املُعَطى اجلنسي في مرحلة املراهقة من انعدامه، أم أنه معطى 

منكر في ذاته ومستبعد في التطلعات واالستشرافات األسرية املنبنية عليه. لنصوغ اإلشكالية 

باالعتراف  التعايش  بني  التوحدي  للمراهق  القضايا اجلنسية  تتعامل األسرة مع  العامة: كيف 

واإلنكار باالستبعاد؟ تنبثق عنها تساؤالت فرعية:

ما طبيعة وطرق تعامل األسرة مع القضايا اجلنسية للمراهق التوحدي وقضاياه ومتغيراته   -

ذلك؟  في  واالجتاهات  التمثالت  وتأثير 

هل تتعامل األسرة مع القضايا اجلنسية للمراهق التوحدي والعالقة بنفس سيرورة التعامل   -

املراهق؟  توحد  ودرجة  للمرحلة  والثقافي  االجتماعي  باإلدراك  األول وصَيغه وعالقته 

ما الصَيغ واملشكالت والرهانات التي تتشكل أمام الكينونة والدور واالستشراف في تعامل   -

التوحدي؟  للمراهق  اجلنسية  القضايا  مع  األسرة 

منهجية البحث وتقنياته
مع  املوجهة  واملقابلة  املالحظة  تقنيَتي  على  باالستناد  التحليلي  الوصفي  املنهج  اعتماد  مت 

ثالثني )30( أسرة ترعى مراهقني توحديني، اختلفت سياقات إجرائها ما بني فضاءات املراكز 
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أو البيوت أو الفضاءات العامة، وبوعاء زمني يختلف حسب احلاالت. وقد ُأجريت الثالثون مقابلة 

بتوزيع لـ 26 منها فردية و4 مشتركة بني الزوجني، ما بني حضورية وأخرى باستعمال الوسائط 

اء جائحة كورونا، مع سماح 7 ُأَسر بتسجيل املقابلة. ومت حتليل التعامل  التقنية التواُصلية جرَّ

وطبيعته لدى األسرة التوحدية باالستناد السوسيولوچـي النظري تأصياًل، وامليداني حتلياًل إلى 

ُكلٍّ من نظريات الصراع، والتبادل االجتماعي، والتفاعلية الرمزية، والبنائية الوظيفية واستناد كل 

منها إما توافًقا أو انتقاًدا.

فرضيات البحث:
الفرضية العامة للبحث تذهب إلى القول بأن األسرة تتعامل مع القضايا اجلنسية للمراهق 

والالمباالة  والتفاعل  باإلقرار  مروًرا  التجاهل،  أو  بالتغييب  ف  والتخوُّ باإلنكار  بدًءا  التوحدي 

والتدبير وصواًل إلى التعايش بتدبير خاص مشبع بهواجس ذاتية واجتماعية من دون استشراف.

أما عن الفرضيات الثالث املنبثقة عن الفرضية العامة، فيمكن حتديدها في:

والتغييب  ف  بالتخوُّ باإلنكار  بدًءا  التوحدي  للمراهق  اجلنسية  القضايا  مع  تتعامل  األسرة   -

واآلنّي. اخلاص  والتدبير  والتفاعل  بالالمباالة  باإلقرار  مروًرا  والتجاهل، 

مشبع  خاص  بتدبير  بالتعايش  التوحدي  للمراهق  اجلنسية  القضايا  مع  تتعامل  األسرة   -

واألدوار. والتمثالت  االجتاهات  حتكمه  واجتماعية  ذاتية  بهواجس 

األسرة تتعامل مع القضايا اجلنسية للمراهق التوحدي بتدبير املرحلة باإلنكار املعلن ألي   -

اجلنسي. املُتغيِّر  على  قائم  مستقبل  استشراف 

مجتمع الدراسة:
يشمل مجتمع الدراسة كل األسر التي ترعى مراهقني مصابني باضطراب التوحد، كعيِّنة 

َقْصديَّة لتحقيقها الغرض من هذه الدراسة امليدانية. كما مت خاللها احتواؤهم بالكلية وتتكون من 

30 أسرة داخل مساحة جغرافية لكل من الرباط وسال ومتارة وضواحيها، ولقد مت اعتمادهم 

في هذه الدراسة باعتبارهم مصدًرا مهًما من مصادر جمع البيانات واملعلومات الختبار الفروض 

املطروحة. وإذ نعتِبر هذه العينة من املبحوثني أساسية في جمع البيانات واملعطيات ألسباب عدة، 

منها كون هاته األسر تتعامل مع القضايا اجلنسية للمراهقني من اجلنسني؛ ونظًرا لكون التعايش 

باالعتراف أو اإلنكار لهاته األسر هو دراسة ذات أثر على واقع ومستقبل األسرة واملراهق )ة( 
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التوحدي )ة( في مسارهما مع اضطراب التوحد. وبحكم املصدر األساس في إدراك هذا التعامل 

وأشكاله وصَيغه خاصًة مع املسألة اجلنسية. ولهم إملام بالتفاعالت اليومية واملرحلية، ويستطيعون 

س العديد من القضايا التي نحن بصدد دراستها، ولهم خبرة من املعطيات والتجربة امليدانية  تلمُّ

واملعايشة املستمرة الضطراب التوحد لإلعاقة.  

عينة البحث
مراهقني  ترعى  التي  لألسر  والشامل  العام  اإلدراج  على  اعتماًدا  البحث  عينة  مت حتديد 

توحديني من اجلنسني سواء النشيطني داخل مراكز متخصصة، أو الذين ال ينشطون واملتواجدين 

بكل من مدن الرباط وسال ومتارة، في حني ارتكزت عينة السحب األول بالنسبة إلى األسر على 

متثيلية لألسر التي لها مراهقون توحديون بُكلٍّ من مدن الرباط وسال ومتارة وضواحيها، لننتقل 

إلى َسْحٍب عشوائيٍّ ثاٍن لنختار عينة من 30 أسرة ترعى مراهقني توحديني من اجلنسني، على 

اعتبار أن مجتمع البحث العام يتكون في مجموعه العام من 80 أسرة توحدية. على إن حتديد 

حجم عينة األسر التوحدية أخذ بعني االعتبار املجاالت املستهدفة من الدراسة؛ وذلك من أجل 

احلصول على تقديرات موثوقة للمؤشرات الضرورية.

خصائص الهوية االجتماعية لعينة الدراسة:
تكونت عينة الدراسة من األسر التي ترعى مراهقني من اجلنسني مُمثَّلة في األم أو األب أو 

الكفيل أو الوصّي املرافق، مثَّلت األمهات أو الكفيالت منها نسبة 60 باملائة يقابلها 40 باملائة من 

اآلباء أو الكافلني. على أن السن املتراوحة ما بني 30 و 50 سنة لألسر كانت بنسبة 63 باملائة، 

ل 37 باملائة، وكلهم  في حني أن نسبة األسر التي يزيد عمر أحد الوالدين بها على 30 سنة فشكَّ

يقطنون باملجال احلضري ملدن كل من الرباط وسال ومتارة وضواحيها. على أن ما مييِّز املستوى 

ُجلَّ  ليشمل  األدنى  واحلد  األقصى  احلد  بني  اإلحصائي  التوزيع  تشتُّت  هو  للعينة  الدراسي 

املستويات التعيلمية، مَبن فيها غير املتمدرسني. كما يظهر من خالل بسط الوضعية االجتماعية 

لألسر املُستجَوبة أن حالة الزواج ودوام عالقة الترابط بني الزوجني هي السائدة بنسبة 80 باملائة 

ل بنسبة 10 باملائة. كما جند  يقابلها نسبة طالق منخفضة بنسبة 10 باملائة، وحالَتي التخلِّي والترمُّ

أن 30 باملائة من الزوجات الراعيات ألبنائهن التوحديني ُهنَّ ربَّات بيوت، ونسبة 33 باملائة ممن 
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ميارسون نشاًطا قطاعًيا حكومًيا، ونسبة 6 باملائة ممن ميارسون بالقطاع اخلاص. كما أن 6 

باملائة من النساء كانت لهم القدرة على احلفاظ على وظائفهن ورعاية أبنائهن إذ مثلت هذه الفئة 

ما يعادل 70 باملائة، في حني أن األسر من تعداد خمسة أفراد شكلت 10 باملائة، بينما كانت 

األسرة التي يبلغ تعداد أفرادها ما فوق اخلمسة أفراد تشكل 13 باملائة.

املعالجة اإلحصائية
مت اعتماد حتليل املضمون للمعطيات التصريحية لألسر، ثم حتويلها إلى تكرارات إحصائية 

ونسب مئوية، موزعني معطياتها حسب املتغيرات الكمية والنوعية، باعتماد توزيع إحصائي يستند 

ل إليها من خالل استطالع الرأي باملقابلة املوجهة.  إلى التكرارات في التوزيعات للبيانات املُتوصَّ

وذلك باستعمال آلية حساب التوزيع اإلحصائي. وبكوننا كذلك أمام معطيات ذات مضامني نوعية، 

حتتاج باألساس إلى اعتماد تقنية من قبيل حتليل املضمون، من حيث الوصف املوضوعي العلمي 

املنظم حملتواها؛ لذا عملنا على هذا األمر في تعاطينا مع األسئلة األساسية للمقابلة. 

أدوات جمع املعطيات واملعلومات
مت االستناد في جمع املعطيات على املقابلة املوجهة؛ لتشكل املصدر األساس ملعرفة آرائهم 

التعامل األسري مع بعض من  املتمحورة حول  القضايا  العديد من  واجتاهاتهم وميولهم حول 

القضايا اجلنسية للمراهقني التوحديني بالتعايش باالعتراف أو اإلنكار، والتي هي الهدف العام 

لية حملتويات ومضامني املقابلة املوجهة، لتأخذ شكلها  من هذه الدراسة. وهذا بعد الصياغة األوَّ

نة  وصياغتها النهائية. وقد مت إجراء املقابالت مع 30 أسرة بعد إعداد األسئلة األساسية املُكوِّ

مة على شكل محاور بناء على عناصر الفرضيات املرتبطة بالعينة، محاولني  لنص املقابلة، واملُصمَّ

لـ )30( أسرة في الزمان واملكان  احلفاظ على الثوابت التي تستلزمها مقابالت نصف موجهة 

واحلال، في بحر زمني ثالثة أشهر امتدت من شهر نونبر/ يناير 2020 إلى غاية شهر مارس/ 

آذار 2020. وهكذا مت تصميم األسئلة األساسية املكونة لنص املقابلة في شكل أربعة محاور، 

صيغت في خمسة وثالثني سؤااًل باإلضافة إلى تاريخ ومكان املقابلة. كما مت اعتماد آلية املالحظة 

العلمية باملعايشة، وحال املقابلة.

هذا، وقد تشكلت املقابلة من أربعة محاور جاءت تساؤالتها وفق املنهج اآلتي:
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احملور األول: تساؤالت عن ُهويَّة املبحوثني وتتضمن بيانات خاصة باملبحوثني، وخصائصهم 
االجتماعية.

دي  التوحُّ للمراهق  اجلنسية  القضايا  مع  األسري  التعامل  عن  تساؤالت  الثاني:  احملور 
واملساهمات. واالجتاهات  التمثُّالت  وتأثير  واملتغيرات  األولوية 

التوحدي  للمراهق  اجلنسية  القضايا  مع  األسري  التعامل  عن  تساؤالت  الثالث:  احملور 
املراهق. توحد  ودرجة  للمرحلة  املعرفي  باإلدراك  وعالقته  وصَيغه،  األول  بالتعامل  والعالقة 

احملور الرابع: تساؤالت عن رحلة التعامل األسري مع القضايا اجلنسية: الكينونة والدافع 
والدور واالستشراف.

وقد جاءت أسئلة هذه احملاور في شكل أسئلة مغلقة وأخرى مفتوحة، احتوت في املجمل 

على ستة وثالثني سؤااًل )35( سؤااًل، توزعت بني )18( سؤااًل فيما يخص الهوية واخلصائص 

االجتماعية للمبحوثني، و)17( سؤااًل يهم مسألة التعامل األسري، مختتمني إيَّاها بسؤال مفتوح 

لبسط بعض األفكار أو املالحظات التي لم نوردها، واإلدالء باملقترحات. 

ولتعضيد كل سبل تعميق البحث والدراسة وجعلها أكثر دقًة وتكاماًل، مت اعتماد آلية املقابلة 

املوجهة نظًرا لكونها تتيح الفرصة وتفسح للمبحوثني مساحة جيدة للتعبير خالل إجاباتهم بكل حرية 

واستقاللية ووفق التصور الشخصي واالجتاهات الذاتية، واختيارنا إياها جاء في سياق كونها 

األكثر تناسًبا وفعاليًة مع عينة بحثنا من الناحية العلمية املعرفية؛ وكذا طبيعة اإلشباع الذي تتيحه 

املقابلة عند مجالسة أفراد العينة من األسر، وهم ُيدلون بإجاباتهم وآرائهم ويعبرون عن اجتاهاتهم 

نهم من أن يبثوا لواعج معاناتهم، ومواقفهم بصدد عديد القضايا. مع ما تتيحه من فرص مُتكِّ

جداول  في  املعطيات  تفريغ  ومت  مفتوحة،  وأخرى  مغلقة  أسئلة  بني  احملاور  هذه  وتنوعت 

إحصائية مع االعتماد على التكرارات والنسب املئوية؛ وألجل جتميع املعطيات والبيانات وتنظيمها 

رقمًيا وإعطائها التحليل والتفسير العلمي الذي أفرزته، اعتمدنا التكرارات في التوزيع اإلحصائي 

ل إليها من خالل االستمارة، مستثمرين إياها كتقنية للداللة اإلحصائية تفسيرًيا  للبيانات املُتوصَّ

وارتباطًيا، وتقنية حتليل املضمون إزاء املقابلة املوجهة.

التعامل األسري من خالل بعض النظريات االجتماعية
إن التفاعلية الرمزية كأقدم تقاليد التحليل السوسيولوچـي يعود إلى هربرت بلومر، في كتابه 
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التفاعلية الرمزية. ُيعّرف التفاعل الرمزي بأنه خاصية مميزة وفريدة للتفاعل الذي يقع بني الناس، 

لون أفعال بعضهم بداًل من االستجابة  وما يجعل هذا التفاعل فريًدا هو أن الناس يفسرون ويؤوِّ

املجردة لها، إن استجابتهم ال ُتصنع مباشرة، وبداًل من ذلك تستند إلى املعنى الذي يلصقونه 

بأفعالهم. ويوضح بلومر أن املرتكزات املعرفية األساسية للتفاعلية الرمزية تتمثل في أن البشر 

يتصرفون حيال األشياء على أساس ما تعنيه لهم؛ أي من خالل املعاني املتصلة به، وهذه املعاني 

هي نتاج للتفاعل االجتماعي في املجتمع اإلنساني، وهي حتور وتعدل ويتم تداولها عبر عملية 

تأويل يستخدمها كل فرد في تعامله مع اإلشارات التي يواجهها. ومن ثمة ترى أن املجتمع يحدد 

طبيعة تفاعالت األفراد في املواقف املختلفة؛ ألنه يحدد األساليب التي يعبرون بها عن حاجاتهم 

التفاعل  االجتماعية والفردية. ولكن التفاعالت تتأثر أيًضا بتفاعالت سابقة. وتتجه إلى دراسة 

والعالقات الشخصية بني أعضاء األسرة، ويهتم باألدوار واملراكز وعمليات االتصال والصراع 

وطرق حل املشاكل واتخاذ القرارات." )القرنني، 2020(.

وتعتقد هذه النظرية أن احلياة االجتماعية التي نعيشها ما هي إال حصيلة التفاعالت التي 

عن  ناجمة  تكون  التفاعالت  "وهذه  احلية.  الكائنات  وبقية  والنظم  واملؤسسات  البشر  بني  تقوم 

نها األفراد نحو اآلخرين بعد التفاعل معهم، وهذا الرمز قد يكون إيجابًيا محبًبا،  الرموز التي كوَّ

نه عن األشخاص أو الفئات هو الذي يحدد عالقتنا  أو سلبًيا مكروًها، وطبيعة الرمز الذي نكوِّ

بهم." )حسن، 2015(. وهنا تتشكل املعاني في هذا اإلطار النظري أثناء التفاعل االجتماعي؛ ومن 

ري التفاعلية  ثم تؤثر تلك املعاني على عملية التفاعل االجتماعي نفسها. يرى الكثيرون من ُمنظِّ

الرمزية أن الذات هي معنى محض تبنيه العالقات االجتماعية، وتؤثر هذه الذات بدورها على 

العالقات االجتماعية.." )السكاف، 2020(.

واهتم زميل بعملية التفاعل والعمليات االجتماعية، وعالقة الفرد باجلماعة؛ "إذ يكتسب الفرد 

ثقافة اجلماعة، فتصبح األسس اجلماعية جزًءا من تكوينه الشخصي، لكن اندماجه هذا ال يكون 

كلًيا، إذ يبقى جانب فردي خارج عن اجلماعة. األمر الذي يؤدي إلى حرية فردية مبدعة، وبهذا 

تصبح العالقة بني الفرد وما هو اجتماعي ثقافي عالقة تبادلية." )عثمان، 2008(. وتنطلق التفاعلية 

الرمزية كذلك من عدة مرتكزات لتحليل عملية التفاعل االجتماعي ممثلة في القواعد االجتماعية، 

مات السلوك اإلنساني، وهي إحدى الظواهر االجتماعي التي حتدد سلوك  "فهي تعتبر أحد ُمنظِّ

الفرد وتوجهه في ارتباطه مع اآلخرين، ومع اجلماعات االجتماعية األخرى." )احلوراني، 2008(.
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للتحقق اإلمبيريقي  الرمزية ال يتضمن قضايا قابلة  التفاعلية   فاملضمون األساس ملنظور 

بالطرق املنهجية املألوفة، وإمنا ينطوي هذا املضمون على مجموعة من األفكار املفترضة التي 

يجب أن تتالءم معها أحداث احلياة اليومية ووقائعها، "فليس هدف التفاعليني الرمزيني اختبار 

والتصورات  املفاهيم  من  مجموعة  لديهم  أن  يزعمون  هم  وإمنا  إمبيريقًيا،  الفروض  من  عدد 

واألفكار التي تصلح إطاًرا لوصف الواقع وتفسيره، ويحتاج كل من ميارس هذه احلرفة إلى أن 

 .)1997 الالزمة ملمارستها" )غيث،  لديه املهارات  تكون 

النظرية البنائية الوظيفية:
إليها  تنظر  بل  وتطورها،  بالبحث عن أصل األسرة  تهتم  الوظيفية ال  البنائية  النظرية  إن 

عن  فضاًل  املتبادل،  واالعتماد  التفاعل،  بينها  يربط  مكونة،  أجزاء  ذا  اجتماعًيا  نسًقا  بوصفها 

في  األسرة  وظائف  أثر  بدراسة  أيًضا  النظرية  هذه  وتهتم  والكل.  األجزاء  بني  العالقة  دراسة 

دميومة الكيان االجتماعي، وتهدف إلى توضيح الترابط الوظيفي بني النسق األسري، وبقية أنساق 

املجتمع األخرى، وتركز أيًضا على دراسة الترابط املنطقي بني األدوار االجتماعية األساسية، 

التي تتكون منها األسرة... ولهذا فهي تهدف باختصار إلى دراسة السلوك األسري، في محيط 

إسهاماته في بقاء النسق األسري.

واملنظور الوظيفي هو أحد وجهات النظر النظرية الرئيسة في علم االجتماع. تعود أصولها 

إلى أعمال إميل دوركهامي، الذي كان ُمهتًما بشكٍل خاصٍّ بكيفية إمكانية النظام االجتماعي أو 

االجتماعية،  للبنية  الكلي  املستوى  على  تركز  نظرية  "فهي  نسبًيا،  مستقًرا  املجتمع  يظل  كيف 

 Crossman, Understanding Conflict Theory,( "بداًل من املستوى اجلزئي للحياة اليومية

األفراد  يضعها  التي  اجلماعية  أو  اجلمعية  التمثالت  من  أيًضا  املجتمع  يتكون  "كما   ،)2019

نتيجة حياتهم االجتماعية املشتركة، ومن أمثلة هذه التمثالت، الهيئات االجتماعية الرسمية وغير 

.)1998 والرغبات اجلماعية." )احلوات،  الرسمية 

وينظر أصحاب االجتاه البنائي الوظيفي وعلى رأسهم تالكوت بارسونز إلى املجتمع باعتباره 

نسًقا اجتماعًيا مترابًطا ترابًطا داخلًيا ينجز كل جزء من أجزائه أو مكون من مكوناته وظيفة 

محددة، بحيث إن "كل خلل في وظيفة إحدى مكوناته ينجرُّ عنه تغير في باقي أجزاء النسق." 

)نبيل، 2010(، كما تستند حتليالت معظم رواد هذه النظرية على الفروض التي استخدمها ماك 
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للبقاء  أمر ضروري  )احلاجات( وهو  الوظيفية  املتطلبات  على إشباع  التأكيد  آنتايد، من خالل 

أو استمرار احلياة االجتماعية، مع وجود أنساق فرعية ملواجهة هاته املطالب، إذ تقوم األسرة 

لألبنية  تؤدي وظائف مالئمة  النووية  أن األسرة  إلى  باإلشارة  )أو إحداها(،  بوظائف أساسية 

واألنساق احمليطة ووظائفها، كما أن لها خصائص متيزها عن اجلماعات األخرى. وكون األسرة 

هي في خدمة ذاتها والفرد واملجتمع والكيان األسري أيًضا. 

أما فيما يتعلق بالوظيفة واخللل الوظيفي، فقد ظهر نتيجًة لذلك انتقاد فكرة أن جمع الوحدات 

"وظيفي"  اقتصر مفهوم  ولذلك  املتوقعة منها.  الوظائف  أداء  النسق من خالل  تستجيب ملطالب 

على الوحدات القادرة على التوافق مع النسق ومطالبه، واخللل الوظيفي نسبي وليس ثابًتا وال 

ميكن اكتشافه إال من خالل فحص مدى إسهامه في بقاء النسق وتوازنه. ومت اعتبار العالقة 

األنساق  جميع  في  عاملًيا  املوجودة  املهام  من  مجموعة  األسرة  ونسق  الوظيفية  املتطلبات  بني 

والتكامل،  الهدف،  وحتقيق  )التكيُّف،  في:  وتتمثل  املجتمع،  لبقاء  األسرة  تؤديها  )املجتمعات( 

واحملافظة على بقاء النمط وامتصاص التوتر، وأن ُتسهم في تكامل وحدات املجتمع من خالل 

عالقتها باملجتمع احمللي وتركيزها على عملياتها الداخلية )وظائفها(، وأن تهتم بقيم وأيديولوچـية 

املجتمع وتغرسها في األفراد. وتسهر على التزام أفراد املجتمع بأحكامه وعدم متردهم عليها.

ولقد حاولت البنائية الوظيفية تقدمي تفسيرات شاملة وواسعة النطاق تنطبق على مختلف 

املجتمعات، رغم تباين ُبَناها االجتماعية "ورغم ما تنطوي عليه هذه العبارة من اختالالت نظرية 

ومنهجية، إال أن البنائية الوظيفية تكرس مقولة أن الواقع االجتماعي يرتبط بظروف احلياة التي 

 parsons  يعيشها الفرد بكل تعقيداتها وأبعادها." )نبيل، 2010(. ولقد قدم تالكوت بارسونز

Talcott تفسیًرا لتكامل األفراد واجلماعات في التنظیم، مشیًرا إلى أن "هذا التكامل یتحقق من 

خالل النسق القیمي السائد في املجتمع ومن خالل أهداف التنظیم ذاتها، وبتحقیق هذا التكامل 

تتحدد األدوار التنظیمیة لتصبح مالئمة لتوقعات أعضاء التنظیم." )اللطيف، 2021(.

نظرية الصراع االجتماعي
، لكنهم يشيرون  رو الصراع على أن األسرة تخدم الوظائف املهمة املدرجة للتوِّ يتفق ُمنظِّ

أيًضا إلى املشكالت داخل األسرة التي يقلل املنظور الوظيفي منها أو يتجاهلها متاًما. فاألسرة 

كمؤسسة اجتماعية تساهم في عدم املساواة االجتماعية؛ نظًرا ألن العائالت تنقل ثروتها إلى 
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أطفالها. "وألن العائالت تختلف اختالًفا كبيًرا في مقدار الثروة التي متتلكها، فإن األسرة تساعد 

.)Bandy، 2010( ".في تعزيز عدم املساواة القائمة

ومت استخدام نظرية الصراع لشرح مجموعة واسعة من الظواهر االجتماعية، مبا في ذلك 

التطورات األساسية في  ينسب معظم  "إنه  املنزلي.  والعنف  والتمييز  والفقر  والثورات  احلروب 

تاريخ البشرية." )barnier, 2020(. فالنظرية الديالكتيكية لهيجل تعتِبر التاريخ سجاًل لصراع 

العقل في عاملنا الواقعي؛ من أجل وصول الروح إلى الوعي واحلرية والوحدة املطلقة في نهاية 

هيجل  أطلق  "وقد  احلكمة  ميالد  الى  يؤدي  الذي  الطريق  هو  املنافسة  أو  فاجلدل  صراعهم، 

على عملية تصارع أنساق األفكار اسم العملية الديالكتيكية، التي تعني ببساطة تنافس قوتني 

.)2012 )علي،  متعارضتني" 

غير  أهداف  بالضرورة  املجموعات  لدى  يكون  ال  عندما  أيًضا  الصراع  يظهر  أن  ميكن 

غير  القرار  اتخاذ  من  العداء  "ينشأ  البعض.  بعضهم  جتاه  بالعداء  يشعرون  لكنهم  متوافقة، 

العقالني، وهو اندفاع وغالًبا ما يتعارض مع اإلجراءات التي قد يقترحها التحليل العقالني )مثل 

نظرية االحتمال أو املنفعة(." )nickerson, 2021(. وُتعد األسرة في ضوء هذه النظرية مبثابة 

تنظيم اجتماعي يحقق الفائدة لبعض الناس أكثر من غيرهم، حيث نظر كلٌّ من ماركس وإجنلز 

ًرا تقوم فيه طبقة الرجال بقمع طبقة أخرى هي النساء  إلي األسرة "باعتبارها مجتمًعا طبقًيا ُمصغَّ

فالزواج هو أول أشكال الصدام الطبقي، حيث يتم فيه تأسيس سعادة إحدى اجلماعات علي قمع 

الطبقة األخرى." )عوض، 2006(.

نظرية التبادل االجتماعي
لعلم  بديلة  كنظرية  نشأت  التي  احلديثة  النظريات  أهم  من  االجتماعي  التبادل  نظرية  تعدُّ 

التبادل  بعملية  اهتموا  الذين  آراء  النظرية متجذرة في  أن جذور هذه  الغربي، حيث  االجتماع 

االستقرار  تغيير  على  تساعد  نفسية  اجتماعية  نظرية  أهم  تعدُّ  كما  املقايضة.  كنظرية  والعلم 

االجتماعي، باإلضافة إلى أنها تهدف إلى تبادل املصالح بني األطراف املختلفة. وهذه النظرية 

والتكاليف. للمنافع  الذاتية  احلسابات  نتيجة  وتنشأ  اإلنسانية،  العالقات  تكوين  فكرة  تطرح 

"ومن وجهة نظرية التبادل االجتماعي، فمبدأ املعاملة باملثل له ميزة شرح في مكان العمل 

 .)Raineri, 2015( ".بطريقة شحيحة وهو غير معياري نسبًيا على املستوى اإلداري
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وتتناول نظرية التبادل االجتماعي ثالثة أسئلة. أواًل، السؤال عن كيفية اتخاذ الناس لقرارات 

حول مدى استعدادهم لتقدميه مقابل مكافأة معينة. ثانًيا، ما العوامل التي تؤثر على األشخاص 

ملتابعة العالقات أو إنهائها. وأخيًرا، ملاذا وما إذا كان الناس يشعرون باالستياء عندما يشعرون 

أنهم بذلوا جهًدا أكبر في احلفاظ على العالقة أكثر من شريكهم )ريدموند ، 2015(. فهناك طرق 

عديدة لشرح كل ما يتعلق بالعالقات االجتماعية. فعل چـورچ سي هومان ذلك من خالل نظريته في 

التبادل االجتماعي. وتتناول الطريقة التي يحدث بها التفاعل االجتماعي وتشير إلى العوامل التي 

تدفعنا للقيام بذلك. "وبالتالي؛ تطرح نظرية التبادل االجتماعي فكرة أن جميع العالقات تتشكل أو 

.)social, 2018( "..حتافظ عليها أو تنكسر بسبب حتليل التكلفة والعائد

األسرة بني النظرية والتطور والتغري االجتماعي والخصوصية
ليست  وهي  االجتماعية.  بالتنشئة  نسميه  ما  هي  "األسرة  أن  إلى  سيميل  چـورچ  يذهب 

حقيقة اجتماعية، وال نشاًطا اجتماعًيا، بقدر ما هي مفهومة بشكل عام ويحدث هذا في إطار 

وأشكالها."   محتوياتها  متييز  املمكن  من  اجتماعية  تنشئة  الواقع  في  ولكن  وبرعايته.  املجتمع 

)SIMMEL, 1999(.

"لتدرس وجهات نظر التفاعل االجتماعي حول األسرة كيفية تفاعل أفراد األسرة واألزواج 

احلميمني على أساس يومي والتوصل إلى تفاهمات مشتركة ملواقفهم. متنحنا الدراسات التي 

ترتكز على التفاعل االجتماعي فهًما عميًقا لكيفية وملاذا تعمل العائالت بالطريقة التي تعمل بها."  

)D.Tannen, 2001(. ووفًقا للمنظور التفاعلي الرمزي، غالًبا ما تنبع مشاكل األسرة من الفهم 

والتصورات والتوقعات املختلفة للزوجني عن زواجهم وعائالتهم. "عندما تصبح هذه االختالفات 

شديدة للغاية وال ميكن للزوجني التوفيق بني خالفاتهم، قد يحدث نزاع بني الزوجني ورمبا الطالق" 

)G.Kaufman, 2006(. كما تعدُّ األسرة املرجعية الرئيسة لعملية التنشئة االجتماعية، فهي التي 

تنقل القيم وأساليب ومعتقدات املجتمع إلى األبناء حتى يتمكنوا من التفاعل بكفاية مع بيئتهم، 

والوظيفة السيكولوچية املهمة التي تقوم بها األسرة هي دورها في تنمية شخصية الطفل. فمن 

.)Dreyfus, 1976( دات ثقافتنا املؤكد أننا نتاج بيئة عائالتنا تقريًبا ومقيدون مُبحدِّ

وأمناط  أنواع  جميع  الفرد  خاللها  من  يتعلم  اجتماعية  مؤسسة  وأنسب  بيئة  أهم  "فهي 

التفاعالت املختلفة، ويعد الوالدان أهم دعائم هذا التكوين في هذه املؤسسة وعليهما تقوم أهم 
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مسئولية فيه على اإلطالق؛ خاصة في السنوات األولى كونهما يعتبران التجربة االجتماعية األولى 

التعامل."  في  وطريقتهم  التربية،  في  وتوجهاتهم  التنشئة  في  أساليبهم  خالل  من  وذلك  للفرد، 

.)2011 )بريعم، 

اضطراب التوحد واملراهقة والقضايا الجنسية
د ضمن اإلعاقات الذهنية، وميكن النظر إليه على أنه اضطراب منائي عام أو  ُيدرج التوحُّ

منتشر يؤثر سلًبا على العديد من جوانب منو الطفل. ويظهر على هيأة استجابات سلوكية قاصرة 

وسلبية في العادة تدفع الطفل إلى التقوقع حول ذاته؛ وكذلك على أنه منط من أمناط اضطراب 

عن  فضاًل  الرمزي،  واللعب  والتواصل  االجتماعية  السلوكيات  في  بقصور  يتسم  التوحد  طيف 

وجود سلوكيات واهتماًمات منطية وتكرارية ومقيدة، كما أنه يتالزم مع اضطراب قصور االنتباه." 

)محمد، 2014(.

"كما تعد مرحلة املراهقة هي أصعب مراحل العمر من الناحية االجتماعية. فيها، يكتشف 

احلياتية ال سيما  األمور  املراهقة جميع  االجتماعية. في سن  ويكّون شخصيته  ذاته  الشخص 

االجتماعية والعالئقية منها، والتي غالًبا ما تأخذ أبعاًدا وتفسيرات وتأويالت ذات ارتباط وثيق 

بالبنية الثقافية واالجتماعية لألسرة واملجتمع خاصة فيما يتعلق بالتفاعل مع التغيرات اجلسمية 

والوجدانية للمراهق والقواعد املتبعة في ذات سواء بالنسبة للمراهق مع ذاته ومحيطة أو احمليط 

مع املراهق وذاته. 

تفسير  ذروته. ميكن  إلى  واملعرفي  والنفسي  النمو اجلسدي  املراهقة، يصل  فترة  "فخالل 

واالجتماعي.  النفسي  البيولوچـي  النموذج  خالل  من  أفضل  بشكل  للمراهق  اجلنسي  التطور 

العوامل البيولوچـية والعوامل النفسية؛ وكذلك العوامل االجتماعية لها أهمية متساوية في حتديد، 

تطور النشاط اجلنسي لدى املراهقني. "العوامل البيولوچـية هي العوامل الوراثية وعوامل الغدد 

اء العصبية التي حتدد اجلنس البيولوچـي وتؤثر أيًضا على اجلنس النفسي. خالل فترة  الصمَّ

املراهقة، تلعب هرمونات الغدد التناسلية والكورتيزول والعديد من الهرمونات األخرى دوًرا في 

)kar & Ananya choudhury, 2015( ".التسبب في بداية سن البلوغ

والهندام  البدن  بجمالية  االهتمام  خالل  من  اجلنسية  جتربته  املراهق  يستهلُّ  ما  فغالًبا 

وممارسة العادة السرية أو تبادل الُقَبل وإقامة صداقات، وقد تكون التجارب واملمارسات اجلنسية 
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مسلِّية وُمثيرة أو ُمربكة وُمخيفة لعديد األسباب األسرية أو الطبية أو الدينية أو القانونية وغيرها. 

وميكن القول إن استيعاب هذه التجارب يقوم على املفاهيم املختلفة التي يعطيها املراهق واألسرة 

ه اجلنسي. واملجتمع حلياته اجلنسية وعلى فهمه لنموِّ

"ميكن أن يؤثر وقت بلوغ النضج على منو املراهق بشكل مختلف. األوالد الناضجون في 

وقت مبكر الذين لديهم صورة جيدة للجسم يكونون أكثر ثقة وأماًنا واستقاللية مقارنة باألوالد 

املتأخرين في النضج. ومع ذلك، قد يكون لديهم زيادة في العدوانية بسبب زيادة الهرمونات. وهم 

أكثر عرضة للنشاط اجلنسي واملشاركة في السلوك احملفوف باملخاطر. من ناحية أخرى، فإن 

الفتيات الناضجات في سن مبكرة يتمتعن بالوعي الذاتي الشديد وعدم األمان، وأكثر عرضة 

األكبر  األوالد  من  اجلنسية  التحوالت  ملواجهة  عرضة  أكثر  وهم  األكل.  باضطرابات  لإلصابة 

.)kar و Ananya choudhury، 2015( "..سًنا

"ثم إن السلوك اجلنسي للمراهقني مفهوم معقد يتأثر بالعمليات التنموية عبر عدة مجاالت. 

تشير وجهات النظر املعاصرة إلى تقسيم املراهقني إلى فئتني: عدميي اخلبرة اجلنسية / ذوي 

عملية  هو  للمراهقني  اجلنسي  النشاط  فإن  ذلك،  من  بداًل  جنسًيا.  النشطني  اجلنسية/  اخلبرة 

االستعداد  إلى  اجلنس  ممارسة  عن  االمتناع  من  ارتكاز،  نقاط  بثالث  تتميز  انتقالية  تنموية 

لالستعداد لالنخراط في السلوك اجلنسي إلى التجربة اجلنسية األولى. تلعب العديد من العوامل 

دوًرا في حركة املراهق نحو أول جتربة جنسية، مبا في ذلك النضج اجلنسي البيولوچـي، وقَيم 

الوالدين واألقران املرتبطة بالسلوكيات اجلنسية، والفرص البيئية لالنخراط في العالقات اجلنسية 

احلميمة. كما ُيسهم شعور املراهق بالذات، مبا في ذلك الُهويَّة اجلنسية واحترام الذات والقدرة 

.)Sessa, 2016( ".على التفكير املعرفي، في اتخاذ القرارات املتعلقة بالسلوك اجلنسي

التعامل واألسرة واملجتمع
"ُيقصد بالتعامل )التفاوض( على أنه موقف تعبيري حرکي قائم بني طرفني أو أکثر حول 

قضية من القضايا، يتم من خالله عرض وتبادل وتقريب ومواءمة وتکييف وجهات النظر واستخدام 

أساليب اإلقناع کافة للحفاظ على املصالح القائمة، أو للحصول على منفعة جديدة بإجبار اخَلْصم 

العملية  أطراف  بني  االرتباط  عالقة  إطار  في  معني،  عمل  عن  االمتناع  أو  معني  بعمل  بالقيام 

التفاوضية جتاه أنفسهم أو جتاه الغير" )اخلطيب، 2020(.
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أن نتعامل مع الذات أو األزمة أو وضع ما أو قضية ما اجتماعًيا، يعني ذلك الفعل االجتماعي 

الذي من خالله ندير وندبر ونتعاطى من خالل متثالتنا واجتاهاتنا مبا منلكه أو قد نفتقده من 

قدرات متعددة في عملية التعامل هاته، نقتسم ما يجمعنا وأن نسيِّر االختالفات والتوافقات مع 

املجتمع الذي نعيش به. وهو تعامل قد نحقق فيه ذواتنا واستقرارنا االجتماعي وقد نفشل فيه، 

التعامل اجلماعي  بالضرورة على  أمر يحيلنا  أم مؤسسات اجتماعية. وهذا  أفراًدا  أكنَّا  سواء 

والفردي واملؤسساتي، وإن كان موضوع بحثنا سينصبُّ على التعامل املؤسساتي لألسرة في 

وضعية خاصة. وهو تعامل ذو إحاالت على املستويات التي قد تكون حققتها األسر في تعامالتها 

مع األزمة وأزمة األزمة. وأهمية تناول هذا البحث قد أشار لها دومنيك وولتون ، حني أكد أن 

القرن الواحد والعشرين هو قرن التعايش مبعنى تأمني الشروط املطلوبة لعيش مشترك مع الذات 

واآلخر والقضايا املطروحة فيه، وال يقوى املرء على اإلفالت منها، فالتعامل مع القضايا املصطبغة 

بروح األزمة ميلك الوجود االجتماعي لكنه له روح اجلدة على مستوى التناول السوسيولوچـي، 

وهو يشكل أحد جذور التنمية وأن أهميته بالنسبة إلى اجلنس االجتماعي شبيهة بأهمية التنوع 

األسرية  االجتماعية  الهوية  باألساس مسألة  يطرح  أمر  وهو  الطبيعة.  إلى  بالنسبة  البيولوچـي 

والتي تضم املصالح واالستراتيـچـيات وتعابيرها الرمزية، من خالل نظام املمارسات واألفكار 

مبتغيرات األزمة وطرق التعايش معها مبجتمع له بنيات اجتماعية وثقافية خاصة قد تصعب من 

مهمة هذا التعامل، وهو ما يؤسس حلالة تعايش وتوافق أو توتر مع األزمة األم وصواًل الى األزمة 

التي تطرحها بالضرورة السيرورة االجتماعية والنمائية، إنه تعامل قد يؤسس لعالقة جدلية. تفسر 

االجتماعية  للعالقات  املشكلة  االجتماعية  التفاعالت  عبر مستوى  االجتماعية  الهوية  من خاللها 

خاصة األسرية، بناء على أنساق رمزية تنتقل عبر صور هذا التعامل أو أحياًنا الالتعامل.

نتائج الدراسة
كشفت الدراسة امليدانية أن كل األسر اعترفت بوجود منو فسيولوچـي لدى املراهقني التوحديني 

بوجود تغيرات على املستويات اجلسدي، وإن كان ذلك بإيقاعات ووتيرات مختلفة بني اجلنسني 

وداخل دائرة اجلنس الواحد. إذ كان االعتراف الصريح وغير املشوَّش لكل األسر وبنسبة مائة 

باملائة، غير أن التناول السوسيولوچـي للتعامل األسري باالعتراف هنا، وكما ذهب إلى ذلك بورديو 

ليس تناواًل محاًياا أو بارًدا، بل هو في عمق التحوالت الغائرة التي تخترق األسرة املغربية. فهو 
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ينسج في سياق خاص مليء بجملة من اإلشكاالت. فاالعتراف باجلنس عند الالمرئيني اجتماعًيا 

مرئية االجتماعية كما يتناولها أكسيل هونيث هي التجلي  هو في جوهره اعتراف بوجودهم؛ ألن الالَّ

العملي للموقف االستعالئي إزاء اآلخر ورفض االعتراف بوجوده، وهي في بعض وجوهها فعل 

إرادي وهو أيًضا اهتمام بجهد من تسميهم بيتلر ''فاقدي الوجه"، والتي ال تريد سلطة املهيمنني 

ل األسرة جزًءا منهم، إمنا يبحثون عن  من غير املصابني من التوحديني االعتراف بهم، والذين تشكِّ

حضور في الفضاء العام يفرض عليهم يقظة يلحقها اعتراف. 

بحيث ال  بالشمولي  وليس  هو جتزيئي  التوحدية  األسرة  لدى  وأنساقه  اجلنس  مفهوم  إن 

يتجاور البعد البيولوچـي إلى ما هو نفسي، ديني واجتماعي وثقافي وسياسي وحقوقي وغيره. 

كما  نسق  البيولوچـي،  وينتصب  املستويات  باقي  لتختفي  واملنطلق،  التركيب  ُأحادي  نسق  إنه 

لتعيد  التوحد.  اضطراب  دون  من  واملراهقني  لألطفال  االجتماعية  تنشئتها  في  األسرة  خبرته 

توظيفه بنفس املُعَطى البيولوچـي كفعل ثقافي ضمن الصورة الذهنية النفسية االجتماعية لألسرة 

الفردية  والفروق  املشترك  تتبُّع  والالسواء، وحتاول  السواء  املقارنة حلالَتي  وتستأنف  التوحدية 

اجلنسية، التي تستقي من خاللها أحكاًما على مستويات أنساق النمو والتطور البيولوچـي ليس 

إال. ويظهر ذلك من خالل تركيز 50 باملائة من األسر على النُّموِّ اجلنسي البيولوچـي وتطوراته، 

وبدرجة صفرية لم ُيعَن باجلانب التطوري العاطفي في بدايات البلوغ، وأخذت كل من حلول العادة 

الشهرية، والقذف نسبة 17 باملائة. 

التعامل بعدم االعتراف بالنمو العاطفي واجلنسي تتبنَّاه األسرة على أساس تفاعل املراهق 

واملهارات  ة  املَودَّ عن  والتعبير  باللمس،  املتعلقة  واحلدود  واخلصوصية  اجلسد  موضوع  مع 

االجتماعية، ومنع االستغالل، ومدى القدرة على التفريق بني العام واخلاص مبا يتعلق بأجزاء 

باملظاهر  مرتبط  وهو  حلوله،  حال  إال  اجلنسي  بالنمو  االعتراف  يتم  فال  والسلوكيات.  اجلسم 

النمو اجلنسي  التغيرات، وكأن األسرة تؤجل  العاطفي والوجداني وباقي  النمو  اخلارجية دون 

حتى تدبر االضطراب؛ ألن هاجسها احلاضر هو التفاوض مع اضطراب التوحد. إذ ال أهمية 

له والوضع كذلك، وذلك بالتركيز على املناطق التناسلية للمراهق من اجلنسني بصيغة اجتماعية 

ثقافية، وذلك من خالل النظافة الشخصية خاصة الفتاة مع حلول الدورة الشهرية، وحماية املراهق 

ية. من تعاطي العادة السرِّ

كونهما  حيث  من  االضطراب،  باضطراب  والقذف  الشهرية  العادة  من  ُكاًل  األسرة  وتعدُّ 
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اضطراًبا جسدًيا وسط جسد مضطرب ُيحدث اضطراًبا لألسرة، إذ ُيشعرها احليض باخلوف، 

مستبطنًة معه اجتاًها نحو افتقار الفتاة للطهارة الدينية. وهذه النظرة املجتمعية للحيض يتضح 

أنها محملة بالوصم االجتماعي للفعل وذاته. فـ 57 باملائة من األسر ترّقبت حلول العادة الشهرية 

والبلوغ مبؤشر املظاهر اخلارجية والقذف فأعلنت حلولها في وقتها في مقارنة لهذه التغيرات لدى 

أقران املراهق أو املراهقة، بينما أفضى الترقب عند 40 باملائة من األسر إلى اإلعالن عن تأخرها، 

فيما نسبة 3 باملائة لم تستتبع األمر أصاًل. 

إن خطابات التَّقليد واالجنذاب إلى املاضي حُتيلنا على مفارقة عجيبة للرؤية التي تختزلها 

يطرة عليه؛ لذا فالتعبيرات  األسرة حول إمكانية إخضاع جسد املراهق إلرادة اآلخر مبحاولة الَسّ

غير  )ة(  للمراهق  نتركها  التي  املقدرات  بنفس  ذاتها  عن  التعبير  فرصة  لها  تترك  ال  اجلنسية 

دي. تلك املعايير التي وصفها فوكو )Foucault( بالقمعية الناعمة. فجسد املراهق ال ميكن  التوحُّ

تشييُئه جنسًيا بُبعد فيزيولوچـي واحد، والذي تهيمن عليه صور القواعد والقوانني املثالية؛ أي في 

يه ماركوز  )Marcuse( باإلنسان ذي البعد الواحد. صناعة ما يسمِّ

سات تعود إلى وجود تاريخ عائلي لإلصابة باضطرابات  وتشير األسر هنا إلى وجود توُجّ

النوبة، أو تسبب حالة الصرع في إصابة بالدماغ إثر حادث ارتطام أو رضخ، واحلرمان من 

النوم، وتأثير ذلك على العالقة احلميمية بني األزواج، وعدم رغبة األمهات في احلمل مرة أخرى 

خوًفا من أن ُترزق األسرة مرة أخرى بطفل توحدي.

وقد أبانت املقابالت على أن التمييز والوصم االجتماعي املرتبطني بالصرع كثيًرا ما يكون 

للتمييز،  هدًفا  الصرع  مع  املتعايشة  األسر  لتصبح  نفسها.  النوبات  من  عليهما  التغلب  صعًبا 

الفهم اخلاطئ بشأن الصرع،  وجتسد املمارسات االجتماعية برأي األسر مساحة واسعة من 

ن أبناءهم من أبسط معايير حقوق اإلنسان املقبولة دولًيا  دة على أن املجتمع املغربي لم مُيكِّ ُمشدِّ

ل  التي متنع التمييز. إذ كان هاجس 40 باملائة من األسر هو التعافي من الصرع ألنه برأيها يشكِّ

األولوية. 

إن املرجعية االجتماعية التي جعلت من األم تتقلد مهامَّ وأدواًرا حددها املجتمع مبرجعيات 

ثقافية واجتماعية ودينية أوكلت لها مهمة مرافقة األبناء بكل املؤسسات االجتماعية، وهاهي احللقة 

تستمر مع املراهقني التوحديني كوضع خاص، مع إمكانية تخطي املرأة لهذا العائق الفسيولوچـي 

أكثر من الرجل. فـ 60 باملائة من املُستجَوبات هن من األمهات أو الكفيالت، في حني أن اآلباء ال 
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يشكلون سوى 40 باملائة، على أن 70 باملائة منها كانت بحضور األمهات.

صرح 50 باملائة من املُستجَوبني من األسر على أنهم يتخوفون من القضايا اجلنسية ألبنائهم 

املراهقني؛ خاصة منهم الذين لديهم درجة االضطراب متقدمة أو مصاحبة إلعاقات أو أمراض 

أخرى. تسترجع بعض األسر جتربتها من حيث دعوة احمليط االجتماعي إلى إرغام مراهقيها 

على التصرف إزاء القضايا اجلنسية والعاطفية كنظرائهم من غير املصابني. وُيعد تعزيز السلوك 

باملجتمع  االجتماعي  القيمي  الضبط  مصادر  مع  غالًبا  واملتوافق  اجتماعًيا  املقبول  االجتماعي 

املغربي أحد ُأُسس التوافق والتكيُّف االجتماعيني، فلكل منطقة من اجلسد صورة سوسيو ذهنية 

أو معنى إبستيمي - سوسيو ثقافي مهيأ ليتحكم في سلوكاتها من خالل مجموعة من اجلمل 

الثقافية. لتتحول ملعنى متأصل مبرجعية اجلسد ذاته وذهن األسرة. إننا نتحدث عن رموز ثقافية 

اجتماعية  ثروة  يحمل  جنسي  كمتاح  سلبي  مخلوق  فاألنثى  السلطة،  األسرة  تشرعها  وغايات 

النسل،  الستمرار  كمؤشر  حم  الرَّ يحتضن  ألنه  عليه؛  احلفاظ  ينبغي  ثقافًيا  بيولوچـًيا  ورصيًدا 

وُيصاب بالدورة الشهرية التي ليست بدليل على الصحة اجلنسية اإلجنابية بقدر ما هو اجلانب 

لبنية  مرآة  هي  للجسد  والنوعية  اجلنسية  الُهويَّة  فإن  وبذلك  اجلسد.  نضارة  من  املشرق  غير 

األنساق املعنوية التي تكررت أمام الذهن، حيث يتم اإلمعان وأحياًنا الشديد فيما يتعلق باحملاذير 

مع تكرار التوجيهات اجلسدية. ليقع كما رمز إلى ذلك بورديو باإلشباع، فيصبح بذلك الذهن 

األسري غير مستعد لفقدان عالقته التعايشية مع الصور الذهنية االجتماعية؛ ألنها املستند إزاء 

كل مثير في الواقع االجتماعي يتشكل وفقه البناء الداخلي.

يقابله  االجتماعية،  الثقافية  بالصيغة  التناسلية  األعضاء  ومداعبة  ي  التعرِّ توافق جتاه  إنه 

مليشال  استناًدا  وميكن  املضطرب.  التوحدي  اجلسد  تداعيات  أمام  باإلكراه  وانفتاح  انفراج 

فحينما  معقد،  يبتعد عن كل سلوك  األسري حتى  الثقافي  الذهن  بتطبع  إليه  نرمز  أن  بوزون، 

سنعطي للجسد خاصة منه الذكوري االنطباع بأنه قد ميكنه التحرر من القيود الثقافية االجتماعية 

بفعل االضطراب، فقط يصبح السلوك املثار مهيمًنا. وهذا من املمكن أن يحط منه اجتماعًيا وأن 

يدفعه إلى استشعار االنتقاص أمام املجتمع، وهذا األمر يخف درجًة عند الفتاة بحكم احلدود 

املفروضة سوسيو - ثقافًيا وصرامتها. فاألسرة التوحدية حتاول ما أمكن أن تبعد جسد اجلنسني 

عن تعبيراته اجلنسية من َتعرٍّ أو مداعبة لألعضاء التناسلية؛ ألن لها إطاًرا اجتماعًيا يجب أن 

تتموضع فيه. فتتعايش األسرة مبحاولة التعامل بني البناء الثقافي االجتماعي لها املستند لسلطة 
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املجتمع املسئول عن صورها الذهنية، وبني سلطة االضطراب جلسد املراهق الالمرئي املستند 

لرؤية األسرة. فحينما ُتثار رغبة جسدية فإن الذهن األسري بحكم الوصاية على جسد مضطرب 

هو ملزم مبطابقة صورته الذهنية االجتماعية مع دائرة احمليط اخلاص والعام بحًثا عن تعايش، 

مرة  الفعلي  وبتكرارها  تتعايش.  أن  في سبيل  املجتمع  على  تنكر  ومرة  ذاتها،  فيه  تنكر  فمرة 

والرمزي مرة متارس األسرة على اجلسد عنًفا مادًيا أحياًنا ورمزًيا بالتبعية. إن 33 باملائة من 

ي أو مداعبة األعضاء التناسلية مع التعامل بالتجاهل، في حني أن  األسر متنع أو تنبِّه حال التعرِّ

23 باملائة من األسر تصرح بأن هذا السلوك ال يحصل باألساس، بينما 10 باملائة منها تصرح 

بأن األمر قد يحدث قلياًل وعلى فترات متباعدة.

وأكثرها  العمرية  املراحل  أصعب  من  بالتوحد  املصابني  عند  البلوغ  مرحلة  األسرة  تعتِبر 

لها وللمراهق ذاته من اضطرابات نفسية وتغيرات سلوكية يصعب  حرًجا؛ نظًرا ملا قد تسببه 

أبنائهم املراهقني املصابني  التعامل معها. وقد أظهرت جتارب اآلباء واألمهات مع  ضبطها أو 

بالتوحد في هذه املرحلة، أنهم ليس لديهم القدرة واملعرفة الكاملة في ضبط سلوك أبنائهم بهاته 

املرحلة. كما عبَّرت بعض األسر عن أن املجتمع يعاني إعاقًة معرفيًة ستظل حاجًزا منيًعا دون 

اندماج املراهقني التوحديني. ليتم التعامل بالتجاهل، ومحاولة اعتزال املجتمع أو الزيادة من حجم 

املراقبة والتأطير، واحلرص للحيلولة دون حصول مثل هذه الصراعات التي تعتبرها األسر تعبيًرا 

صريًحا على التساُكن االجتماعي؛ إذ إن 20 باملائة من األسر من متارس التعامل مع القضايا 

اجلنسية للمراهق من اجلنسني بإدراك معرفي، بينما 30 باملائة متارسه بإدراك اجتماعي.

وتذهب األسر إلى أن قبول اآلخر هو ثقافة اجتماعية ال زال املجتمع املغربي لم يتشربها. 

وتعبر غالبية األسر عن أن املجتمع املغربي يعيش على الفصام السلوكي في التعايش، فهو يعبر 

في مختلف املنابر خاصة احلقوقية منها على احلق في الدمج وعدم العزل للفئات اخلاصة، غير أن 

السلوك املُعلَن من خالل ردات الفعل في املواقف هو غير ذلك. في حني أن بعض األسر تصرُّ على 

أن تتخذ من مثل هذه املواقف مناسبة لبسط قضايا أبنائها، وتدعو املجتمع للمزيد من املعرفة 

وإدراك أن احلق لغيرهم ممن يختلفون عنهم في العيش املشترك. وهنا ميكن أن نورد ما أورد 

نيتشه من خالل عمله على زعزعة اإلرث املفهومي للحقيقة، من خالل البحث عنها في َمْوطن آخر 

نًصا  بذلك  والثقافة االجتماعية. لتصبح  للخطاب  لها اجلسد موطًنا كقوة غريزية منتجة  اختار 

ثقافًيا. لذا جند 37 باملائة من األسر تعمل على إتاحة الفرصة لألطفال من أجل التعبير العاطفي 
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من خالل التقبيل والعناق للمراهق التوحدي؛ حتفيًزا لعواطفه في شكل سلوكات مقبولة اجتماعًيا. 

ولعل اتخاذ قرار االمتناع لـ 23 باملائة من األسر عن مخالطة األجانب واألماكن العامة جتنًبا ألي 

جتاوز يفسر قوة إنكار املجتمع للتعايش والتساكن، والرغبة في العزل واالستبعاد االجتماعي 

والعناق  التقبيل  فعل  تأطير  التوحدية  باملائة من األسر   33 لألسر ومراهقيها. في حني حتاول 

بصرامة تعديل سلوكه، من منطلق تعزيز الضمير اجلمعي، والزيادة في تثبيت القواعد األخالقية 

في حني أن 7 باملائة من األسر عبَّرت عن جانبني أحياًنا متناقضني.

 وتعير األسر اهتماًما كبيًرا لكل حتركات مراهقيها وتصرفاتهم بدافع املراقبة، مع محاولة 

ها املرحلة، غير أن التعامل باإلنكار  تسييج حتركات املراهق )ة( حتسًبا لالنفالتات التي قد جترُّ

الوجود  أو  الالوجود  بني  هي  التوحديني  املراهقني  لدى  تفاعالتها  في  اجلنسية  القضايا  كون 

املتعة  أو  السرية  للعادة  )ة(  التوحدي  )ة(  املراهق  ملمارسة  األسرية  الرؤية  وتفيد  املضطرب. 

مع  العالقة  تلك  وهي  املغربي،  باملجتمع  واملُراَهقة  اجلنس  لقضية  املعقدة  احلالة  الذاتية حتليل 

بنيات  نشوء  عن  تعبر  إذ  املاكرواقتصادية،  األسر  من  لبعض  كمصدر  الغربية حتديًدا  الثقافة 

أسرية باملجتمع املغربي تكشفها االستيهامات التي تربط كل ما يتعلق باالنفتاح على طرق التربية 

اجلنسية والتدبير اجلنسي لفئة املراهقني في الغرب. فـ 37 باملائة من األسر تتيح للمراهق خاصة 

واملوانع  احلدود  تعزيز  مع  التضييق  من  بنوع  ولكن  السرية،  بالعادة  القيام  الذكور  من جنس 

للحيلولة دونها ما أمكنها ذلك. 

لتحاول أن تتجاهل هذه االستيهامات تاريخ اخلطاب اجلنسي املغربي غير املنفتح، الذي ميثله 

امتالء صيغ التدبير اجلنسي اليومي في مختلف املراحل العمرية بالعديد من املمنوعات اجلنسية، 

وهو خطاب تعتبره بعض األسر نوًعا من الدميقراطية اجلنسية في ظل احلاجة لتدبير املرحلة، 

الرؤية االستشرافية  إلى  كبيًرا - يشير  ليس  وإن  إنه خطاب -  املُقدَّس،  فاالنفكاك من سلطة 

الغربية الالحقة. فممارسة العادة السرية واقع، ومرتكز أساسي في املخيال اجلنسي للمراهق 

ًغا مييط عنه عنوان السرية ويحوله إلى حق منضبط، دون  املغربي، حتاول األسرة أن جتد له ُمسوِّ

حدوث مصادمات لها أكثر من وقع نفسي واجتماعي، فبشكل واع أحياًنا أو غير واٍع تصبح 

عملية التدخل األسري عبر املعطى اجلسدي ال تنفصل عن املعطى الثقافي ومناخه االجتماعي 

العام، فقد تعتبره األسر صلب عمليات إنتاجها واستهالكها الثقافي، من خالل سلطة التحكم التي 

متارسها جتاهه؛ الشيء الذي يضمر حقيقة الصراع بني اإلرث االجتماعي الثقافي واألشكال 
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التفاعلية االجتماعية للمجتمع العام أو احمللي جتاه تعبيرات من مثل العادة السرية، أو استجالب 

بالقبول  االجتماعية  السلطة  ممارسة  استمرارية  يؤكد  الغيري  فاجلسد  الفتيات.  لدى  الرعشة 

املبدئي لهذا الشكل من املمارسة لدى كل من اجلنسني، حتى تنتقل من عالم اإلمكان إلى عالم 

التحقق. إذ إن 20 باملائة من األسر تعمل على متكني املراهق من اجلنسني من اخلصوصية حال 

إدراكها رغبة املراهق في إتيان العادة السرية، في مقابل أن 37 باملائة تضيِّق عليه هذه السبل.

كما يشكل النمو العام والشامل مختلف املراحل العمرية باألسرة املغربية أحد االهتمامات 

واألولويات خاصة في مراحل عمره األولى؛ خاصة في شقها البدني؛ لتكون األسرة أقل حضوًرا 

في اإلعداد ملرحلة البلوغ لدى كل من اجلنسني، إنه امتداد لسيرورة ثقافية اجتماعية بدأت تتكسر 

شيًئا فشيًئا مع ظهور األسرة النووية وطبيعة التغيرات االجتماعية التي مست املجتمع املغربي 

بكل طبقاته االجتماعية.

وهنا ميكن القول أن مسارات اهتمام األسرة املغربية التوحدية بالقضايا اجلنسية للطفل 

واملراهق التوحد تأخذ نفس املسارات، لكنها تتعامل معها من حيث االهتمام واألولوية باإلسقاط 

أو الطرح اجلانبي في الغالب. لذلك فالقضايا اجلنسية حاضرة في اهتمامات األسر املُستجَوبة، 

وبنفس احلضور الذي تتم به لدى األسر التي لها أطفال ومراهقون توحديون، فهي قضايا مقلقة 

وتصيب املستجوبني بحالة من التشنج والتوتر. تبًعا لذلك ميكن أن نقول بأن الواقع السوسيوثقافي 

لألسرة التوحدية ينكشف من نظرتها للنمو اجلنسي كأولوية، على اعتبار أن اجلسد البيولوچـي 

يظل موسوًما بالنظرة االجتماعية التي جتعل منه أساًسا في املشروع السوسيولوچـي للجنسني 

خاصة الذكوري منه، فكل املشاريع السوسيولوچـية في صيغها السوسيوذهنية تبطن كون الفاعلية 

اجلنسية مرتكًزا أساسًيا فيما ُيستقبل من حياة األسرة واملراهق. فـ 40 باملائة من األسر َمْن ترى 

أن القضايا اجلنسية للمراهق أولوية، لكنها أولوية يتم إسقاطها مقابل قضايا من مثل التعافي 

من الصرع، وحتقيق االستقاللية، واالنتهاء الُكلِّي من تناول األدوية، واستكمال املسار الدراسي.  

واإلملام  والسلوك اجلنسي  واجلسد  األسرة  معرفًيا حول موضوع  احلفر  السهل  من  ليس 

مبختلف املقاربات التي تبنته باعتباره فضاًء ثقافًيا ومعرفًيا وسلوكًيا لديناميكية اجلنس في ذاته؛ 

إذ كان التركيز فيها على رصد السلوك اجلنسي داخل مجتمع إسالمي عربي عموًما ومغربي 

خصوًصا.

للثقافة باملغرب كبلد يدين أغلبه باإلسالم، وباعتبار األسرة ذات كينونة  ن  إن الدين كُمكوِّ
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تشمل جوانب كثيرة، فهو يستثمر في تأطير بنية األسرة عامة في العالقة بني اجلنسني ويتحكم 

فيها، من خالل إعمال آليات القمع والزجر والتحرمي. وهنا اجلسد ككيان ال يعبر عن نفسه رمزًيا 

إال في النطاق املسموح به، فهامش احلرية التي يتمتع بها اجلسد الذكوري يبقى ُصورًيا، بحيث 

يضلُّ كل سلوك مرتبًطا بالتخفي وانتهاز الفرص، فهو يستبطن قمًعا حني تصرح األسرة بقولها: 

"طاقة وخاصها تخرج" عبارة جند فيها "الهابيتوس" بالتعبير البورديوي، رغم رضاه عن سلوك 

َكر اجلنسي، واستهجانه عند األنثى، فهو خاضع لليقظة األسرية بإيجاد وسائل ضبط. فعلى  الذَّ

دات األسرية في التعامل مع القضايا اجلنسية للمراهق،  الرغم من التشتُّت االحصائي في احمُلدِّ

إال أن ُكاًل من احملددين: الديني واالجتماعي والثقافي على التوالي يبقى مستنًدا مهًما في هذا 

التعامل، إذ يشكالن في املجموع ما يقارب 13 باملائة، إذا ما متت مقارنتهما باحملدد املادي على 

أهميته بالنسبة لألسر. 

فجميع اجلنسية تتوجس منها األسرة حال غيابها وحال حضورها، لكنها دائمة القلق من 

ه اجلسدي والفكري ولتفاعالته  بطء أو اضطراب تطور مفهومه الشخصي للذات، وإدراكه لنموِّ

البيولوچـية والعاطفية في حياته العملية اليومية وحياته اجلنسية، فاألسر املُستجَوبة وبنسبة 43 

باملائة ترى في مرحلة املراهقة والبلوغ وتدبير القضايا اجلنسية للمراهق )ة( التوحدي )ة( هاجًسا 

مؤرًقا قبل حدوثه وبعد حدوثه، ومن خالل تصريحاتها نالحظ إدراكها وفق عملية االستبطان أن 

بعًضا من مراهقيها قد يرغبون من خالل اكتشاف اجلسد وتفاعالته إيجاد أحاسيس كمصدر 

للمراهق )ة( من خالل نشاطه اليومي  التوتر؛ لذلك حتاصر كل امليول اجلنسية  للمتعة أو دفع 

باملنزل، حياته بالتركيز على ِسمات معيَّنة من املظهر اخلارجي.

األسرة تتعامل مع القضايا الجنسية للمراهق التوحدي بالتعايش بتدبري خاص 
مشبع بهواجس ذاتية واجتماعية تحكمه االتجاهات والتمثالت واألدوار.

إن النظر لتجربة األسرة مع املراهقة واالضطراب تتحدد من خالل وصفها مرتبطة بسياقات 

اإلدراك املعرفي للذات واالضطراب على حد سواء، وهنا تصبح التمثُّالت حول اجلسد مطبوعة 

باملناخ الثقافي واملعرفي املهيمن على املجتمع احمللي والعام من خالل رصد العديد من املفاهيم 

واملُسلَّمات؛ خاصة تلك املتصلة مبفهوم اجلسد املريض أو املضطرب، بحيث ال زالت األسرة ال 

تستطع جتاوز إنتاج املفاهيم والتصورات نفسها، وكانت محاولة االستعاضة عنها ببراديغمات 

للنزعة  اجنذاٍب  شبِه  في  كبير،  بشكل  منخفضة  الثقافي  املعرفي  املستوى  على  خاصة  جديدة 
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احملافظة التي تستمد خلفيتها املعرفية من مرجعياتها التقليدية.

هناك ُمتخيَّل آخر للقضايا اجلنسية للمراهق التوحدي من اجلنسني يكثر لدى األسرة، وهو 

مرتبط باضطراب وهشاشة اجلسد والعالية اجلنسية؛ إذ تعلن ما بني تصريح وتعريض عدم قدرته 

على التحمل وتصفه بالنقص الذي يعتري وظائف أعضائه اجلنسية؛ لتفضح العديد من املمارسات 

التي يتوخى من ورائها االستعاضة عن الشكوك الناجمة عن ما هو جنسي عضوي بتبريرات 

ر فيه بقوة، مع إمكانية  اجتماعية وعقدية، وبوسائل تدبير من املفروض أن جتعل شيًئا غير ُمفكَّ

التخلي عنه. لقد أصبحت الرؤية التجاهلية التي تعزل اجلسد، وتضع املراهق في وضعية فرضية 

ثانوية من دون شك، ال أهمية لها في ظل املواجهة األسرية مبقاومة اجتماعية ومساءلة أخالقية 

جرى تعميمها، فاألسرة في نهاية األمر استطاعت تغادر إلى َحدٍّ ما ذلك اجلسد على الرغم من 

أن صوته يالحقها. ويظهر األمر جلًيا عندما تنحو نسبة 50 باملائة إلى جتاهل البعد اجلنسي 

ن ال يرقى إلى باقي املكونات األخرى، على الرغم من تصريح كل األسر  للمراهق في التدبير كُمكوِّ

بأولويته وأهميته. والنسبة ذاتها من األسر تتوجس من التغيرات اجلنسية لدى املراهق التوحدي.

وهذا ما كان قد توصل إليه "فوكو" حني ذهب إلى القول بعدم وجود فائدة من تغييب اجلسد، 

بل دعا إلى أن يكون اجلسد حاضًرا، وإلى الكشف عن املسكوت عنه، فاجلسد له فكره، والفكر 

له جسده، ومن ال جسد له، ال فكر له؛ ألن هناك ترابًطا عضوًيا بني اجلسد والعقل، بل يذهب إلى 

أن حتقير اجلسد وإنكاره مبنزلة حرب مدمرة للروح أيًضا. 

ميكن قراءة إعادة إنتاج طرق التعامل هاته مبحاولة البحث عن تكيُّف األسرة مع املجتمع 

القضايا اجلنسية  نفس االجتاهات جتاه  املجمل  في  واللذين ميلكان  الكبير،  واملجتمع  الصغير 

للشخص التوحدي. واحلديث إلى األسر متت اإلشارة فيه إلى فقدان مفهوم الذات اجلنسية مع 

التركيز على النشاط اجلنسي من حيث املستوى زيادًة أو انخفاًضا الزائد، وهو ما ميكن أن نسميه 

باملعيارية اجلنسية من خالل تفكيك اللغة التعبيرية العاطفية أو اجلنسية التصريحية أو اإلشارية.

ن املشترك على أساس احلق في االستعمال وفق  ويحيل مفهوم الفضاء العام ثقافًيا على املُكوِّ

منظومة املساواة والعدالة املجالية الهامش، إال أن االضطراب الذي يختزنه اجلسد في صورة 

للتدبير االعتزالي، ليس فقط بحًثا عن األمان  الالمرئي واملهمش يتأكد من خالل نسج األسرة 

والقهر والوصم االجتماعي وسط هذا الفضاء، ولكن ألن الفضاء العام كأحد مؤشرات التنمية 

صورة يخفي واقًعا أنه ليس مكاًنا مشترًكا، بل هو فضاء فئوي ونخبوي إلى حدٍّ ما، فهو يعترف 
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باآلخر بإنكاره في الوقت ذاته، الداللة األخرى التي يتخذها مفهوم الفضاء العام هو االعتراف 

باالنتقائية. فـ 50 باملائة من األسر حتاول التفاعل والظهور بالفضاء العام ولكن مع احلذر من 

اء ذلك، فيما أن نسبة 40 باملائة تعتزل املخالطة  التفاعالت غير املنتظرة التي ميكن أن حتدث جرَّ

بالناس ألن جتربتها كشفت عن عدم تفهم املجتمع لهذه الفئة. لذا فهي تفضل االعتزال، بينما 7 

م املجتمعي الذي يحفزها على الظهور واملكوث  باملائة منها ترى أن هناك بوادر من النضج والتفهُّ

بالفضاء العام، على الرغم من الصعوبات التي تواجهها في ذلك. 

جند أن 40 باملائة من األسر تتخذ إنكار اإلنكار الذي تتعرض له من املجتمع جراء الظهور 

في الفضاءات العامة، وتتعامل باتخاذ االبتعاد باالستبعاد لذاتها ومراهقها هروًبا من الوصم 

االجتماعي. إن التعامل بالتعايش مع األزمات واألمراض واالضطرابات ميكن استيعابه وتبنِّيه 

غالًبا بعد مرور فترة من الزمن، وهو تعايش ال ينتفي معه لزوم درجة ما من اإلنكار املبطن لكنه 

بدرجات متفاوتة من التخفِّي.

باإلنكار  املرحلة  بتدبري  التوحدي  للمراهق  الجنسية  القضايا  مع  تتعامل  األسرة 
الجنسي املتغري  على  قائم  مستقبل  استشراف  ألي  املعلن 

تتعامل األسر مع األشكال التي يعبر بها املراهق التوحدي عن رغباته اجلنسية من خالل 

ة الفعل األسري اجتاًها أو واقًعا، فبني مستويات القبول والتعايش واإلنكار والتشديد في املنع.  ِردَّ

ومن خالل استقراء التصريحات جند أن التعبير العاطفي اجلنسي يعبر عن احلاجة إلى حتصني 

الفضاء من تبعات األخطاء املتوقعة من املراهقني التوحديني وليس إلى تنظيم العالقات اجلنسية. 

فها من أن يكون مراهقوها محط تربص للمرضى أو املعتلني  وهنا أظهرت العديد من األسر تخوُّ

جنسًيا داخل املجتمع، في استغالل بشع ملستويات إدراكهم. إذ إن 50 باملائة من األسر تعمل 

على إخفاء املشاكل ذات البعد اجلنسي لدى املراهق، و27 ب .

ة فعل األسرة لألشكال التي يعبر بها املراهق )ة( عن رغباته اجلنسية عن  يشير مستوى ِردَّ

سّي واملعيارّي ملرحلة املراهقة؛ كونها تعتبرها  متثُّل مفهوم الّرحلة االجتماعّية إلى اجلانب املُؤسَّ

ثمَّ  املراهقة  إلى  فولة  الطُّ من  فاالنتقال  لألسرة،  واالجتماعّي  التَّاريخّي  بالّسياق  تتأثَّر  تعبيراٍت 

بشروط  اجتماعيَّة  رحلة  عن  عبارة  األسرة  طرف  من  اعتباره  ميكن  الكبار  عالم  إلى  خول  الدُّ

ل جنسية ينبغي ضبط إيقاعاتها وصورها. وهنا  حلة تتميَّز أيًضا بنقاط حتُوّ مجتمعية، وهذه الرِّ

ل أي تعبير جنسي حدًثا ميكن تسجيله في حلظة معيَّنة والتي تتعلَّق باملراهق )ة( في زمان  يشكِّ
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دين في التزام متقدم باخلصوصية. فاألسرة تعتبر موضوع التعبير اجلنسي من بني  ومكانُ محدَّ

ا، وغالًبا ما تتمُّ معاقبة  املوضوعات املرفوضة داخل البيت وحتَّى وإن متَّ األمر بشكل محدود جًدّ

األبناء عند حديثهم أو تعبيرهم عن أي موضوع جنسي.

إنَّ هذا اخلطاب األسري بشأن التعبير اجلنسي للمراهق )ة( يتغير بتغيُّر املراحل العمرّية، 

ا بأحداث؛ وبالتَّالي فيمكننا التَّمييز بني البلوغ  من وإمنَّ حيث أنَّ هذه املراحل ال ميكن ربطها بالَزّ

االجتماعّي والبلوغ البيولوچـي، كما أنَّنا ميكن التَّمييز بني املعرفة اجلنسيَّة املبنيَّة علمًيا واملعرفة 

اجلنسيَّة املبنَيّة اجتماعًيا. 

انقسمت األسر املُستجَوبة وبنفس نسبة 47 باملائة في شكل التفاوض في األشكال التي 

ة فعل األسرة، فنجد الفريق  يعبر بها املراهق التوحدي عن رغباته اجلنسية وشكل ومستوى ِردَّ

األول يتعامل مبنطق تعزيز احلدود االجتماعية جتاه املمارسات غير املقبولة اجتماعًيا، في حني 

أن الفريق الثاني من األسر ذهب إلى أن يتعامل مبنطق قبول املمارسات املقبولة اجتماعًيا، بينما 

ذهبت 7 باملائة من األسر إلى التعامل باملرونة في قبول بعض املمارسات داخل األسرة.

غير  أنطولوچية  بعزلة  َفر  الظَّ أجل  من  الدائمة  ومقاومتها  الوجودي،  إصرارها  ظل  ففي 

متوترة، تعمل األسرة التوحدية على حتقيق أكبر رصيد من ذلك. إال أنها لم تستطع االفتكاك من 

له لها، إذ تذهب إلى إنه ُيقصيها ويعاقبها بإضافة اضطراب  َأْسر املجتمع وضغوطاته بعدم تقبُّ

اضطرابها.  على 

صحيح أن مجمل منطلقات األسرة ومنطق التعامل األسري مع القضايا اجلنسية للمراهق 

للمجتمع، إال أن هذا ال مينع من أن  الثقافي  التوحدي )ة( تستقي مرجعيتها من السياق  )ة( 

دات التي تتوزع  داخل األسرة ذاتها تتأسس ُهويَّة هذه القضايا اجلنسية، تبًعا ملجموعة من احمُلدِّ

مهني،  السوسيو  واالنتماء  َبقي  الطَّ واالنتماء  والسن  االجتماعي  كالنوع  متعددة،  محددات  بني 

واالنتماء الديني ومستوياته، ومستويات االرتباط األسري باحملددات االجتماعية، ليظل هامش 

يقلص من  ما  وارًدا، وهو  التعاطي األسري مع اجلسد اجلنسي وقضاياه يظل  االختالف في 

درجة إيجاد منطق واضح املعالم من حيث الدوافع وطرق التدبير اليومي. كل هذا يذهب بنا إلى 

القول أن هذا املنطق واملنطلق لم يكن يوًما خارج سياق التفاعل حول التمايز بني األسر في ماهية 

القضايا اجلنسية للمراهق املضطرب، كأفق للتفكير والتدبير ضمن مختلف الوضعيات االجتماعية 

واملرجعيات الدينية والثقافية.
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األسر تقر بأن املراهقني التوحديني في بدايات بلوغهم يفهمون وبدرجات متفاوتة ما يحدث 

لآلخرين على مستوى التغيرات اجلسدية اجلنسية، ولكنهم غالًبا ما يجدون صعوبة في تطبيق 

هذا على أنفسهم. إن األسر ترى التعامل مع القضايا اجلنسية باالعتراف من خالل دعم املعرفة 

ى العلمي، ولو أن يستند إلى البناء  اجلنسية القائمة على العبارة واالصطالح العلمي ذي املُؤدَّ

االجتماعي.

التمثُّالت  حسب  الدور  لعب  لطبيعة  األول  د  احمُلدِّ يعدُّ  التوحدي  املراهق  جنس  أن  لعل 

االجتماعية السائدة هو جنس اجلنس كعالم مشبع بالدالالت والرموز، من حيث هو وعاء متوحد 

مع جنس األم أو األب، لتتحمل األم مهمة تأطير ُكلٍّ من اجلنسني، في حني أن األب حتًما سيتكفل 

َكر في تدبير قضاياه اجلنسية؛ ألن األمر ُمتواَفق عليه  وإلى َحدٍّ ما بالعناية باملراهق التوحدي الذَّ

اجتماعًيا وُعرفًيا ودينًيا، ومن هذه احملددات يتغذى املخيال الشعبي لألفراد واألسرة واملجتمع 

على َحدٍّ سواء، مع أن األم حتاول دوًما أن تضفي الشرعية بوجودها مع مراهق َذَكر خاصًة التي 

يكون اجلسد البيولوچـي موضوًعا لها، بالتماس العذر من مجتمع يرفع شارة االضطراب طلًبا 

للترخيص املجتمعي.

 وُتستحضر هنا سلطة الرجل في التمييز بني اجلنسني، وتقيم تلك املرتبة االجتماعية لتصبح 

كما يسلم ميشال فوكو داخل ذهنيتها كمدافعة عن الثقافة التي تخدم هاته السلطة اقتباًسا من 

تلك الطاقة املاضوية، لتنعش بذلك الصور الذهنية االجتماعية داخل املخيال االجتماعي لألسرة، 

إيالًما  أكثر  د  التوحُّ يكون  بأن  فتعتقد  الذكورية،  الهيمنة  تثبيت استمرارية  فاألسرة تستمر في 

للفتيات باملجتمع املغربي.

إن األسر في عملية التعامل مع القضايا ذات االرتباط باملسألة اجلنسية والتي ُتعد من أهم 

بالُبعد الطبي والتربوي في  بدًءا  التوحدي  العام للشخص  قها هاجس املستقبل  مرتكزاتها، يؤرِّ

مرحلة الطفولة، ثم املستقبل اإلدماجي التمكيني العام باملجتمع، فإنكار األسرة لوجود ُبعد عاطفي 

جنسي للمراهق التوحدي، واستنفاد معظم جهدها في املقاربة الطبية خاصة لدى األسر التي لدى 

مراهقيها مصابون بدرجة متقدمة من التوحد، تكون معها عملية اإلدراك متدنية. وقد متيل معظم 

األسر ليس إلى استبعاد هذا الطرح بل إلى استحالة التفكير حتى في املوضوع، وقد تصف 

بعض األسر التوحدية بعضها ممن يفتحون باب التفاؤل في هذا الباب، وتصنفها اجتماعًيا ضمن 

خانة من يغالطون أنفسهم. فكأننا باملؤسسة األسرية التي تستبعد إمكانية الزواج تنتهي إلى 
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شني استناًدا لالجتاه املجتمعي والثقافة الشعبية والتقاليد االجتماعية، وتتم إزاحتهم  إنتاج املُهمَّ

من الدائرة االجتماعية ومن الوحدة الوظيفية.

لذا فإن 20 باملائة من األسر تتوقع إمكانية الزواج ومبستويات متقدمة، وغالبيتها من الذين 

َرع، أو اختفائه في الغالب  يرعون مراهقني من طيف التوحد اخلفيف، دون التلبُّس بحالة الصَّ

األعم، في حني أن 33 باملائة من األسر تتوقع إمكانية الزواج لكن مبستويات غير متقدمة، دافعها 

في ذلك أن الزواج ليس كله ممارسًة أو سلوًكا جنسًيا.

وهو ما جعل 27 باملائة تستبعد إمكانية الزواج مبستويات متقدمة؛ كونها ترى في تبنِّيها 

لهذا املوقف أنها تلتزم املوضوعية، من حيث املُعَطى العاطفي اجلنسي كمرتكز أساسي في أي 

عالقة مآلها الزواج، هو مراهنة على فتح أزمات جديدة. 20 باملائة من األسر التوحدية واملتكونة 

ضمن ست أسر القاسم املشترك بينها كونها ترعى مراهقني توحديني من درجة عميقة، ويعاني 

املراهقون فيها إما من حاالت الصرع أو وجود إعاقات متعددة؛ لذا فهي تستبعد إمكانية الزواج 

مات األساسية له ال تتوافر البتَّة فيها. مطلًقا؛ ألن املُقوِّ

خالصة:
االجتماعي لصيغ  بالوصم  املترع  االعتراف  ما هو جنسي بصَيغ  تتعامل مع كل  األسرة 

راته الثقافية  اإلشباع أو التدبير، الذي يتم من خالله استرضاء املجتمع واستحكام سلطة ُمقدَّ

مرحلة  في  التوحد  اضطراب  مع  املُعلَن  غير  التعايش  خالل  من  وذلك  والدينية،  واالجتماعية 

املراهقة، لتصوغ انتقااًل سوسيولوچًيا مبؤشرات االعتراف بالتعايش مع االضطراب مع إنكار 

ف بالتغييب أو التجاهل  واستبعاد القضايا اجلنسية بدرجة أكبر، إنه تعايش بتدبير يكتنفه التخوُّ

مروًرا باإلقرار والتفاعل والالمباالة والتدبير، وصواًل إلى التعايش بتدبير خاص ُمشبَّع بهواجس 

ذاتية واجتماعية من دون استشراف مستقبل جنسي.
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شعر األطفال وانعكاسه على مخيلتهم

فاضل الكعبي*

مثلما للقصة أهميتها البالغة، ومكانتها الكبيرة واملُتميِّزة، وموقعها املتقدم واملهم، الذي يتَّخذ 

دنا في الوقت ذاته أن  موقع الصدارة في بنية أدب األطفال، كما أشرنا إلى ذلك وبيَّناه هنا، وأكَّ

َل في ميول األطفال القرائية؛ كذلك احلال بالنسبة إلى الشعر، وأعني به هنا  للقصة السبَق األوَّ

)شعر األطفال(، فلهذا الشعر املكانة املهمة، واملوقع البارز في بنية أدب األطفال، بوصفه من بني 

ل الركن الثاني واألساسي الذي  األجناس األدبية واألشكال الفنية األساسية ألدب األطفال، ويشكِّ

يقوم عليه بناء أدب األطفال، كما أنَّ للشعر أهميته واحلاجة إليه لدى جمهور األطفال، ومثلما 

يأتي هذا الشعر باملرتبة الثانية بعد القصة في بنية أدب األطفال، فإنَّ امليل إليه، والطلب عليه من 

ِقبل األطفال يأتي باملرتبة الثانية أيضـًا. 

ولكي تكون هناك موازنة عادلة بني الشعر والقصة، وتقريب مفهوم الشعر وفنيَّته وشكله 

من ذائقة املتلقي الطفل، فقد انطلق الكثير من الشعراء إلى صياغة قصائدهم صياغة قصصية 

بقالب شعري، وهذا ما كنَّا نطالعه في العديد من النصوص القصصية واملنظومات الشعرية في 

ْفلّي املنظوم في العصر احلديث، إال أن هذا األمر بعد ذلك أخذ َمنًحى آخر من التعبير  أدبنا الطِّ

والتشكيل، ينطلق باملعنى والشكل واألسلوب انطالقة أخرى أكثر فاعلية مما كانت عليه الكتابة 

األدبية في صياغة القصة صياغة شعرية ُمؤثِّرة، ميكن أن تأتي بنتائج أكثر فاعلية وتأثيًرا عند 

الطفل املتلقي. 

مبخاطبة  املَعنّي  األدبي  النوع  بقضية  املهموم  اخلالق  الفكر  سعى  األساس  هذا  وعلى 

الطفل، ومؤثراته األكثر فاعلية، إلى إيجاد أفضل السبل للوصول إلى مخيلة الطفل وإلى ذائقته 

* شاعر وأديب وناقد وباحث متخصص في أدب وثقافة األطفال - العراق.
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واهتماماته في التلقي، وحني وجدوا طغيان القصة على الشعر في طرائق التلقي ومستوياته، عند 

هذا الطفل، َسَعْوا إلى خلق املُعاِدل املوضوعي الذي يربط الشعر بالقصة، والقصة بالشعر في 

منظور واحد ومشترك يأتي بهذا اجلنس من الشعر ليغذي ذاك اجلنس من القصة؛ ليعطي نتاج 

االثنني في القراءة وفي التأثير لداللة التلقِّي وعمقها في وجدان الطفل وذهنيته، فكان من ذلك أن 

أوجد صناعة وصياغة )احلكاية الشعرية(، التي هي قصيدة تخرج بلباس القصة، وقصة تتزيَّن 

بِزيِّ الشعر؛ لتخرج إلى القارئ الصغير بشكٍل ساحٍر ومثير؛ لتثيره وتفتنه مبا أتت به وحملته من 

م واملُؤثِّر.  عوالم مذهلة ومدهشة في خطابها األدبي والفني املُطعَّ

حقيقة، إن شكل )احلكاية الشعرية( في طبيعته الفنية، وداللته السردية والشعرية، هو مفهوم 

أدبي مُياِزج بني فنية القصة وفنية الشعر في نسيج أدبي واضح املعالم، يطلُّ على املتلقي ليشَدّ 

اهتمامه ويجذبه إلى النوع امُلبَّب من األدب من دون أن يغلب هذا على ذاك من أنواع األدب، 

)احلكاية  مفهوم  في  الشعر  ومن  القصة  من  الفني  النسيج  في  احلاصل  ع  التفرُّ هذا  نال  وقد 

ل من  ع األدبي املذهل يتشكَّ الشعرية( الكثير من االهتمام لدى القارئ الصغير؛ كون هذا التفرُّ

نوعني أساسيني من األدب؛ ليقف بالنتيجة، في منطقة وسط بني القصة وبني الشعر، في إنتاجه 

وفي تأثيره، وهو إنتاج مهم للغاية ومؤثِّر بالغ التأثير في الطفل.

ومع كل هذا، ومع َمقبوليَّة وجواز أن منزج هذا بذاك من األجناس األدبية بشكل ومفهوم 

املتلقي،  الطفل  لذائقة  استجابة  أكثر  وفاعل،  مؤثِّر  أدبي  وتعبير  بأسلوب  للخروج  آخر،  أدبي 

يبقى لكل نوع من أنواع األدب اشتراطاته وفنيته ومتطلباته؛ إذ تبقى القصة قصة، لها ُأُسسها 

ومعاملها، ويبقى الشعر شعرا له ُأُسسه ومعامله في هذا االجتاه. 

وبالعودة إلى قضية الشعر ومناقشته، وإدراك عوامله وتأثيراته، ميكن القول في هذا االجتاه: 

قنا به أكثر وأكثر من زوايا مختلفة، ومن  إنَّ للشعر - لو بحثنا فيه وفي ماهيته وأثره وتأثيره، وتعمَّ

اجتاهات متعددة - لوجدناه، في حقيقته، وفي واقعه، وفي أهميته، أكثر قرًبا من الطفل، وأكثر 

اتِّصااًلً والتصاًقا به، من نواٍح كثيرة سنأتي إليها وُنبيِّنها هنا في سياق هذا البحث. 

ف إلى  ف إلى )شعر األطفال( بدقة وعمق، والوصول بهذا التعرُّ بدايًة، إذا ما أردنا التعرُّ

لنا من  ُبدَّ  يه من األطفال، فال  ُمتلقِّ معرفة طبيعة هذا الشعر وحقيقته وحقيقة أثره وُمؤثِّره في 

ية وموضوعية، وفي هذا  ق في بحثه ودراسته بكل جدِّ الدخول عميًقا في عوالم هذا الشعر، والتعمُّ

االجتاه، ميكن التأكيد هنا والقول بكل وضوح: إنَّ البحث في )شعر األطفال( وماهيَّته، واحلديث 
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ة بكل األبعاد واالجتاهات التي تأتي منها  عنه بدقة وموضوعية، يحتاج إلى رؤية ثاقبة وبعيدة وُملمَّ

هة بخطواتها وفنِّيَّتها وعواملها وأشكالها إلى الطفل املتلقي، لتنطلق - من  بنية القصيدة املتوجِّ

بعد ذلك - منه وإليه، باجتاه العوالم اخلاصة لشعر األطفال والوقوف على ماهيته وفحوى وجهته 

َثمَّ معرفته ومعرفة أثره وفاعليته في عوالم الطفل؛ ولذلك ُيعد احلديث في شعر  ورسالته؛ ومن 

األطفال حديًثا طوياًل وُمتشعًبا للغاية، وال يقف وال ينتهي عند حدٍّ معنيَّ في هذا احلديث، فحدوده 

كثيرة ومتنوعة ومتعددة الوجهات واملاور، وتظل حدوًدا مفتوحة دائًما على أكثر من أفٍق وأكثر 

من اجتاه. 

من هذا املنطلق، وهذا اإلدراك، لننطلق في بحثنا وحديثنا هنا، من بني ما يجب احلديث 

عنه واالنطالق منه في بادئ األمر، واألخذ به على القدر املستحق من األولوية واألهمية، من بني 

اجتاهات شعر األطفال، هو ذلك االجتاه املهم واألهم بدرجة كبيرة من األهمية، واألكثر إشكاليًة 

وإثارًة للجدل في فحواه وفي محتواه، وهو االجتاه الفني واملوضوعي والنقدي والنفسي، املُتعلِّق 

بأثر الشعر وتأثيره في الطفل املتلقي، مع ضرورة التعرُّض في ذلك إلى حاجة هذا الطفل املُتلقِّي 

إلى الشعر. 

التأكيد على: أنَّ الشعر حاجة وجدانية وثقافية وعلمية  القول في  في هذا االجتاه يدفعنا 

أساسية ومهمة، تقف باملقدمة من احلاجات األساسية التي يحتاجها الطفل في مجمل أنشطته 

جاته الُعْمريَّة في السن. وفعالياته احلياتية، وفي مختلف تدرُّ

ينطلق هذا اإلدراك من منطلقات علمية مدروسة بعناية فائقة، فال مبالغة إذا ما قلنا: "إنَّ الطفل 

يحتاج إلى الشعر حاجة أساسية؛ وذلك لدوافع وجدانية متليها غريزة الذات التي ترفع )األنا( 

إلى املقدمة من الدوافع، لتعزيز هذه الغريزة وحاجتها إلى الشعور واإلحساس باملتعة واجلمال 

والتخيُّل واالبتكار، والشعر خير من يستجيب لهذه احلاجة، هذا إلى جانب احلقيقة العلمية املؤكدة 

في العديد من الدراسات واألبحاث السيكولوچية، والسوسيولوچية، والسميولوچية، والتي مفاُدها: 

أنَّ الشعر والطفل يشتركان في صفاٍت عديدة، أبرزها الصفة املوسيقية الداخلية، التي تنطلق من 

الواقع التنغيمي واإليقاعي في َجْرس اللغة الشعرية املوسيقّي، وفي فعل الطفل اإليقاعّي، فالشعر 

بطبيعته يقوم على أساس موسيقّي، وُيبنى على هذا األساس بناًء إيقاعًيا ونغمًيا دقيًقا، على وفق 

نظام لغوي وصوتي موزون، مُييِّزه عن النثر؛ كذلك الطفل بطبيعته، فهو كائن إيقاعي حساس، مييل 

إلى اإليقاع والتنغيم، وإلى األصوات املموسيقة في مجمل نشاطاته وأفعاله")1(.
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ندرك من هذا أنَّ الطفل يحتاج إلى الشعر حاجة أساسية ال غنى عنها؛ ألنَّ الشعر يدخل 

اجتاهات  من  يحيطه  ما  مجمل  في  يدخل  مثلما  احلياتية،  وفعالياته  الطفل  أنشطة  مجمل  في 

نا جًدا إدراك حقيقة هذه احلاجة بكامل فحواها وأهميتها وأهمية  محيطه االجتماعي؛ ولهذا يهمُّ

االستجابة لها من ِقبل املَعنيِّني بصياغة الشعر وإيجاده ونشره للطفل؛ وكذلك من ِقبل املعنيني 

الطفل  ِقبل  من  ومتواصٍل  وسلٍس  بشكٍل شفاٍف  تلقيه  على  والعمل  للطفل،  وتوجيهه  باستقباله 

املتلقي. 

بهذا املعنى، وانطالًقا منه، وبالعودة إليه لتفسيره من زاوية أخرى، ميكن القول: "إنَّ الشعر 

باللغة،  أغلبها  يتمثَّل  ومتطلبات،  وقدرات  ومهارات  أدوات  من  يحتاجه  ما  جانب  إلى  يحتاج، 

واإليقاع، واخليال، والفنية العالية وغير ذلك، يحتاج أيًضا، وبدرجة أساسية ومهمة، إلى اخلبرة 

الواسعة بجمهوره املتلقي، ويأتي ذلك بالدرجة األولى، عبر إدراك ماهية هذا اجلمهور، ومعرفة 

حدوده وتقديرها، وقياس إطاره االجتماعي والثقافي والنفسي، ومتاُيزه العقلي والنفسي والثقافي، 

مع إدراك اختالفاته املتنوعة في ذلك، من ناحية التفاوت الطبيعي واحلاصل بني فئاته العمرية. 

إضافًة إلى ذلك، يحتاج شعر األطفال ويتطلَّب من مبدعه )الشاعر( موهبة خالقة ومتجددة 

د، بل وتعدُّ هذا التجدد نقطة انطالق وبحث متواصلني،  ٍ من التجدُّ دائًما، ال تقف عند حدٍّ معنيَّ

ال نقطة توقُّف واكتفاء، كما جند هذا احلال عند البعض من شعراء األطفال عندنا، ممن رهن 

إلى ما يجب من  يتجاوزه  ، وأسلوب ال يحيد عنه وال  موهبته ورؤيته وشاعريته عند منط معنيَّ

التجاوز واالنتقال والتطور، تبًعا ملا هو مطلوب منه ومن املبدع عامة، ومتاشًيا مع حتمية التطور 

والتغيير والتجدد في األدوات وفي األساليب وفي األبنية الشعرية، التي وصلت إلى ما وصلت إليه 

اليوم في بنية الشعر املعاصر لألطفال، والتي فرضتها ظروف التغيير والتطور العصريني، والتي 

انعكست بالنتيجة على أساليب التلقي وذائقة املتلقي، والتي باتت تفرض على شاعر األطفال أن 

يرى ذلك مبثابة التحدي، بل ويدفعه احلال هذا إلى أبعد من ذلك بكثير، فيرى هذا التحدي، في 

ًيا خطيًرا له، ويتطلَّب منه، بالنتيجة، أن يكون مبستوى هذا التحدي، وعلى  داللته وفي مغزاه، حتدِّ

قدٍر من املسئولية جتاهه. 

واملسئولية،  التحدي  من  املستوى  بهذا  األطفال،  شاعر  وخصوًصا  الشاعر؛  يكون  ولكي 

يتطلب منه أن يكون حيوًيا ومتجدًدا في جتربته وفي كتابته لقصيدة الطفل اجلديدة واملتجددة، 

التي تنطلق منه إلى املتلقي لتكون مستجيبًة لهذا املتلقي، وعلى قدٍر من التواصل معه واالستجابة 
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يصفه  كما  خاص،  بشكل  للشعر  واملتلقي  عام  بشكل  فالطفل  للشعر،  تلقيه  وملتطلَّبات  لذائقته 

ي، يغريه النظر إلى العالم والغرق في  الشاعر األكادميي الدكتور علي جعفر العالق: كائن حسِّ

ه عن نفسه منظر حيوان  م الريح على السياج، يشدُّ تفاصيله، يفتنه ملمس احلجر البارد، وتهشُّ

وحيد، أو طائر يقاتل طائًرا آخر دومنا سبب، تغمره الدهشة ملطٍر يسقط ألول مرة، أو ضيف 

ُيستقبل بحفاوٍة ولم يكن قد رآه من قبل.. وألنَّ الطفل كذلك، فعلى الشاعر أن يكون كهذا الطفل 

كالفرح،  وخفيف  طري  جسد  يقوده  املتَّقدة،  البيضاء  ه  بحواسِّ العالم  على  ُيقبل  كائًنا  متاًما، 

ك الطفَل فرٌح باحلياة  ويعصف به فضول شديد وافتتان بتجربة كل ما يقع في مدى حواسه، يحرِّ

ط فيها، فهو في منأى عن ضريبة الوعي الذي يقودنا إلى رصانة هي أقرب إلى  ورغبٌة في التورُّ

الشيخوخة املبكرة، كما أنَّ لسخريته املتدفقة والقريبة إلى النفس، قدرة عجيبة على استدراجنا 

إلى حياة أكثر اكتظاظا باجلمال والبراءة")2(. 

منظور  في  إليه  والنظر  للطفل،  واملعالج  الكاشف  والعميق،  الدقيق  الوصف  هذا  ووفق 

الشاعر، من زوايا متعددة، يتطلَّب، وقبل أيِّ شيٍء آخر، السعي إلى جعله منظوًرا سيكولوچًيا 

وسوسيولوچًيا إبداعًيا عميًقا، يكون حراكه وفاعليته ومنتجه في ذهن الشاعر، وفي ضميره، وفي 

ُمخيَّلته، ُقبيَل تهيئة موهبته وطاقاته، وحتشيد لغته وأفكاره وخياله باجتاه الكتابة لألطفال؛ ولذلك 

يتطلّب من هذا الشاعر، وأعني به هنا، الشاعر الذي ترافق صفته صفة األطفال، أن ميتلك روح 

الطفل، ونفس الطفل، وحواس الطفل، وخيال الطفل، ولغة الطفل، وبراءة الطفل، وعبث الطفل، 

ة الطفل، وفضول الطفل، وسؤال الطفل، وأماني  ونظرة الطفل، ولهو الطفل ودهشة الطفل، وخفَّ

الطفل، وتطلُّعات الطفل، وانتقاد الطفل، ورفض الطفل ملا ال يريد، وقبوله مبا يريد، من أشياء 

وعوالم وقيود وحريات، وبالنتيجة يستحيل هذا الشاعر إلى كائن طفلي يعيش واقع الطفل بكل 

أبعاده وعمقه، وبكل تناقضاته وُمتغيِّراته، على أقل تقدير في حالة الكتابة ونتائجها، فهل ميكن 

ل؛ ليتمكن من النجاح في  ص والتحوُّ لهذا الشاعر أن يكون هكذا، بهذا التماهي والتمُثّل والتقمُّ

مهمته هذه، ومجاراة واقع الطفل واالرتقاء بهذا الواقع مبا يتطلب ومبا يجب؟. 

هذا السؤال اإلشكالوي والفلسفي، املهم واخلطير، واملثير للجدل، دائًما وأبًدا، في كل حديث 

ونقاش يتعرض لشعر األطفال، والذي يفترض به َأالَّ يغيَب عن ذهن الشاعر احلقيقي، فيجعله 

خارطة طريق إلى الطفل، هو سؤال العالقة اإلنسانية احلقيقية، النفسية واالجتماعية والقيمية، 

ة  وهو في الوقت ذاته سؤال اجلدوى من الكتابة للطفل، فهل يا ُترى لهذا السؤال من إجابٍة حقَّ
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تكشف لنا مدى حقيقة ما تكون عليه عالقة الشاعر بالطفل في واقع الكتابة الشعرية اآلن، الواقع 

ة كبيرة تفصل  املعاصر، وهل حًقا هناك عالقة حقيقية ُتذكر بني الشاعر والطفل، أم أنَّ هناك هوَّ

املناسبة  الفرصة  ومتنحه  قارئه،  لعوالم  الشاعر  رؤية  دون حتقيق  ول  وحَتُ الطفل،  عن  الشاعر 

الختبار كتابته واكتشاف نتائجها في واقع الطفل؟. 

ة آراء في هذا االجتاه، ميكن لها جميًعا، أن تكشف لنا مرودها باإلجابة الدقيقة  هناك عدَّ

عن ذلك، لكن هذه اآلراء إذا ما اجتمعت هنا، وأخذناها جميًعا، رمبا يأخذ األمر في ذلك منًحى 

ع، الذي قد  ع إلى ما ال نريده في هذا التفرُّ آخر من اجلدل والتحليل، ويطول احلديث بنا ويتفرَّ

ي، أو االبتعاد عن نقطة االرتكاز املهم في بحثنا هذا، وقد وجدنا من بني ذلك  يدفعنا إلى التشظِّ

نا ويستجيب لنا بشكٍل أدق وأصوب، في ذلك الرأي الدقيق واملهم، الذي يذهب فيه القول  ما يهمُّ

ة كبيرة، كما يبدو، تفصل بني واقعني لشعر األطفال، يكون شاعر األطفال، في  ة ُهوَّ : "ثمَّ إلى أنَّ

الواقع األول، رجاًل مكتهل الروح يكتب عن الطفل، ويتحدث عنه ال إليه، يكتب للطفل استناًدا إلى 

معرفة عقلية باحلياة والعالم ال غبار عليها، لكنها معرفة تفتقر إلى تلك اخلفقة الوجدانية، وذلك 

الدفء احلسي الصافي.. أما الواقع الثاني، فيتمثل في شاعر لم يفارق طفولته حلظة واحدة، ال 

َرب، وميتلك،  يكتب عن الطفل، بل يتحدث إليه كطفل مثله، يشاركه عبثه البريء، وقلبه املفعم بالطَّ

مثله، عينني تأكالن كل شيء تريانه من فرط الدهشة، وشدة اإلقبال على احلياة")3(. 

نعم، هذا ما يحصل اآلن في أساليب الكتابة الشعرية لألطفال في واقعنا املعاصر، كما 

ذهب إليه هذا الرأي الدقيق، في منظوره وفي حتليله العميقني، وهذا ما نذهب إليه منذ زمن، 

ويذهب إليه انطباعنا العلمي، في كشفه، وفي متابعته، وفي منظوره النقدي والتحليلي، الذي يتيح 

لنا الرؤية العميقة، والتفسير الدقيق للمساحة املنظورة من املشهد الشعري العام، لشعر األطفال 

د  في العراق، بكل َسَعٍة ووضوح؛ لنصل بذلك إلى حقيقة ال مهَرب منها ومن نتائجها، التي تؤكِّ

لنا مبا ال يقبل الشك، بأنَّ واقع الكتابة الشعرية لألطفال اآلن، حقيقة، هو واقع ملتبس، بل هو 

واقع إشكالي خطير، يقع بني واقعني متنافرين، يجاهد األول ويسعى لفهم الطفل واالقتراب من 

اته الصحيحة واملؤثرة في التلقي، بينما نرى الثاني يحاول ويحاول في أدمي الكتابة، وال  مجَسّ

نرى في ذلك إال محاوالت متكررة الستغفال الطفل والتحايل عليه، في كتاباٍت ال تعدو أن تكون 

منظومات تعبيرية تنتمي إلى الشعر شكاًل وال تنتمي إليه روًحا. 

هذا األمر هو الغالب اآلن في كثير مما ُينشر اآلن من شعر األطفال عندنا، إذ يقدم بعض 



97
مجلة الطفولة والتنمية -ع 43 / 2022

الشعراء، وقبل أي شيء آخر إلى تقدمي نصائحه اجلاهزة للطفل وتوصياته لالهتمام بكذا وكذا، 

والتقيُّد بنصائحه في هذا االجتاه أو ذاك، فتأتي قصائد هؤالء مبثابة )اخلطبة( أو )ورقة تعليمات( 

صارمة، وإن أتت بهية الشعر من الناحية النظامية واملعمارية، مثلما نطالع من ذلك بعض ما 

يوصف بقصيدة أو شعر األطفال، وفات ُكتَّاَب مثل هذا الشعر إن شعر األطفال ال يأتي تصغيًرا 

لشعر الكبار ونقاًل عنه وتبسيًطا له في الشكل واملتوى، إنه أكثر حساسية في اللغة واخلطاب 

اس وَمُلول، ال ُيقبل  ه لكائن عجيب وحسَّ هاته، كونه يتوجَّ والداللة واخليال، وأخطر وجهة في توجُّ

بهذا  ويذهب  ذلك،  يتناسى  حني  البعض،  يعتقد  كما  بسرعة،  يتقبَّله  وال  بسهولة،  الشيء  على 

االجتاه، الذي يحاول من خالله استغفال الطفل وخداعه، إذ ال ميكن للشاعر "أن يخدع الطفل 

فكرة  على شكل  منهما  أيٌّ  إذا جاءه  الكرم  أو  بالشجاعة  الفاضل  العمل  أو  املجردة،  باحلكمة 

ذهنية باردة، أو مشهد فقير، إن الكتابة للطفل بلغة مكتهلة وروح مليئة باملشاعر السلبية، تخييب 

ملُخيِّلة الطفل ومجافاة إلشراقة روحه.. إنَّ من أولى املهمات املترتبة على شاعر األطفال هو أن 

يحترم مخيلة هذا املتلقي الصغير، فائق احلساسية، وأن يرتفع إلى ما فيها من خصب وشيطنة 

ُمحبَّبة")4(. 

من هنا تتأتَّى خطورة الكتابة لألطفال بشكٍل عام؛ وخطورة الكتابة الشعرية لهؤالء األطفال 

اس ومزاجي وُمتغيِّر، ال يحابي وال يجامل على حساب  بشكٍل خاص؛ كونها تنطلق إلى قارئ حسَّ

ة تلك االستجابات العشوائية واالنفعالية، التي  حاجته ورغبته وتطلعاته، وال يقبل حلاجاته املُلحَّ

يأتي الكثير منها من منطلق )تطييب اخلواطر والرغبات لإلرضاء السريع(، هذا املنطلق الذي 

بالتعامل مع الطفل، هذا الطفل الذي  املَعنيِّني  اأُلَسر، وكثير من  إليه السواد األعظم من  يلجأ 

ر تفكيًرا عميًقا ال يتجاوز عامله اخلاص، نعم، تفكيره يختلف عن تفكيرنا متاًما، لكنه ال يسير  يفكِّ

بالضد من تفكيرنا، هذا الطفل ال يقبل أبًدا، أن نتعامل معه بسذاجة، بأي حال من األحوال، يريد 

منا أن نفهمه جيًدا، ونتعامل معه جيًدا، ونستجيب حلاجاته جيًدا، وبالشكل الذي ُيرضيه وُيقنعه، 

وُيشعره بأهميته وقيمته مبا يجب ويستحق من األهمية والقيمة، وبهذا االستحقاق فإنه ال يريد 

منا التعامل مع مشاكله من دون دراية، نعم، ال يريد ملشاكله احللول الوسيطة، أو الترقيعية، أو 

تلك احللول واالستجابات التي ال ترضيه وال تقنعه. 

هذا هو الطفل، وهذا ما يجب أن يعرفه ويدركه شاعر األطفال، وهو يخطو إلى هذا الطفل 

وااللتباس،  اجلدل،  من  لكثيٍر  واملثيرة  واخلطيرة،  احلساسة،  الكتابة  تلك  الشعرية،  الكتابة  في 
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نشعر  الذي  الفهم  هذا  األحيان،  من  كثيٍر  في  املعاكس  والفهم  الفهم،  لسوء  وحتى  والقصور، 

الشاعر.  واجتاه  ني، اجتاه اجلمهور  ُمهمَّ باجتاهني  وتأثيره  بوجوده 

يته  في األول: نسبة كبيرة من اجلمهور ال تدرك حقيقة شعر األطفال ووظائفه ومهماته وجدِّ

حق اإلدراك، وتنظر إليه بقصور ال يخلو أحياًنا من استخفاٍف واضح، خفّي أو ُمعلَن لدى البعض، 

وهذا ما يسيء إلى هذا الشعر ويعرقل خطواته في الوصول إلى الطفل، وَيُحول دون حتقيقه 

وحتى  والطلب،  االهتمام  من  اخللفية  املراتب  في  األطفال  بجعل شعر  ويدفع  وأهدافه،  لغاياته 

التلقي. 

أما في الثاني: فالشاعر يعي متاًما وقع الفهم املعاكس عليه، ومدى أثره السيئ في نفسه، 

وفي شعوره، واألكثر سوًءا من ذلك، كما يحس ويشعر، هو تداول اجلمهور لهذا الفهم، واإلصرار 

عليه، في اخلفاء والعلن، وهذا ما يدفع بالشاعر إلى النكوص والتراجع في خطواته وفي كتاباته، 

ة  في مرات عديدة، وكثيًرا ما يحزُّ هذا في نفس الشاعر، الشاعر احلقيقي للطفل، ويزيد من حدَّ

الشعور باأللم في دواخل نفسه؛ فيدفعه ذلك إلى التساؤل مبرارة في بعض األوقات: ما جدوى 

وتنبيه من آخرين وسطاء بني  بعد توصية  إال  القصائد،  له هذه  ُكتبت  إليها من  ينتبه  كتابة ال 

الشاعر ومتلقي شعره، وهؤالء، في الغالب، ال يعنيهم َمن يكون الشاعر بقدر ما يعنيهم كتابة 

الشاعر ومدى فائدتها وحاجة الطفل إليها؟!. 

ة  اجلدوى والالجدوى مسألة مثيرة وقاسية ومخيفة في َنٍفس، وفي تفكير كاتب األطفال عامَّ

ة، وال أعتقد أنَّ كاتًبا من ُكتَّاب األطفال، أو شاعًرا من شعراء األطفال، على  وشاعر األطفال خاصَّ

وجه التحديد، لم يسأل نفسه يوًما هذا السؤال: )ما جدوى أن أكتب لألطفال؟.(. 

هذا السؤال، للوهلة األولى، ُيشعرك باإلرباك، واملرارة، والضياع أحياًنا، فشاعر الكبار - 

ت التسمية - يكتب ويرى جمهوره يتغنى بقصائده، ويأتي إليه ليتحاور  إن صحَّ التوصيف وصحَّ

معه ويناقشه حول هذه القصيدة أو تلك، إذن هذا الشاعر يعرف جمهوره ويلتقي به، أما شاعر 

األطفال فهو يكتب وال يرى جمهوره أو يلتقي به إال ما ندر، وكثيًرا ما نرى شاعر األطفال وهو 

يلقي قصائده أمام جمهور من الكبار، البعض منه ال يستسيغ سماع هذا الشعر ألنه ال يعنيه، 

يه وسماعه للشعر.  وال يستجيب لذائقته وال ملستويات َتلقِّ

ومع هذا يقرأ شاعر األطفال ويلقي قصائده بإصرار أمام هذا اجلمهور، الذي ُيعد بحساب 

)الفئة العمرية( في حساب الكتابة لألطفال، هو األب واجلد جلمهوره احلقيقي، فهل هذا األب 



99
مجلة الطفولة والتنمية -ع 43 / 2022

وهذا اجلد أتيا إلى )قراءات شاعر األطفال( ليستمعا له نيابة عن أطفالهما؟.. وملاذا لم يسمحا 

ألطفالهما للمجيء إلى هنا ويستمعا إلى شاعرهم كما يجب بشكل طبيعي؟. 

في  التطور  من  احلاصل  َخم  الزَّ هذا  كل  ومع  اللحظة،  هذه  حتى  نحن  الشديد،  لألسف 

اجلمهور  إعداد  على  قادرين  غير  زلنا  ال  وغيرها،  واإلعالمية  والتربوية  الثقافية  الوسائل  كل 

وتهيئته حلضور النشاطات الثقافية واألدبية والفنية، واالستماع إلى القراءات الشعرية بشكٍل َحيٍّ 

عت من  ومباشر؛ خصوًصا جمهور األطفال، وهذه النقطة من بني نقاط مهمة أخرى، كانت قد وسَّ

ة الكبيرة بني شاعر األطفال وجمهوره املتلقي من األطفال، ودفعت بشاعر األطفال إلى  حجم الهوَّ

إعادة تكرار التساؤل بذات السؤال السابق: )ما جدوى الكتابة لألطفال؟.(. 

ر وُيعاد في أكثر من مناسبة، ويبقى مثيًرا للجدل  هذا السؤال الَقِلق والصعب، ال زال يتكرَّ

كلَّما ُذكر أدب األطفال، وأتى هذا الذكر إلى فنية الكتابة لألطفال وأهميتها وضروراتها، لكنَّ 

البعض، وأكثر خطورة في هذا  التساؤل واإلجابة عنه لدى  هذا السؤال يأخذ منًحى آخر من 

املنحى عندما يدور في ذهن البعض من ُكتَّاب وشعراء أدب األطفال؛ فيدفعهم ذلك إلى منعطف 

خطير، يشكل لديهم حالة ضغط وقلق شديدين، يرون فيها الكتابة للطفل أقل قيمًة من الكتابة 

للراشدين، وأكثر خطورًة من ذلك، عندما يذهب البعض من هؤالء عميًقا في تفكيره، كاتًبا أو 

ر جدوى الكتابة للطفل باجتاهاٍت متعددة، ال يبتعد الكثير منها عن النتائج  شاعًرا كان، فيتفكَّ

القاسية لهذه الكتابة على هذا الكاتب أو ذاك الشاعر، فيرى في ممارسته لهذه الكتابة ما يشبه 

)النفخ في بوق مثقوب(، ويسعى مراًرا إلقناع نفسه بوجود اجلدوى من كتابته، لكن طغيان قوة 

)أالَّ جدوى( ورجحانها في قناعاته يدفعه اإلحساس مع نفسه، بال جدوى هذه الكتابة، ويشتدُّ لديه 

هذا اإلحساس بدرجة قوية، يدفعه بالنتيجة إلى ترك هذه الكتابة وهجرها بال رجعة؛ خصوًصا 

الطاقات  من  وبالذات  األطفال،  أدب  يحتاجها  التي  اإلبداعات  من  املهمة  التجارب  بعض  عند 

خالل  عميقة  وبرؤية  بدقة،  الطفل  مع  تعاملوا  الذين  الشعراء  أولئك  بني  من  الكبيرة،  الشعرية 

الكتابة له، وقد أنتجوا لهذا الطفل في هذه الكتابة مناذج رائعة من شعر األطفال، خالل السنوات 

األولى من النهضة الفنية اجلديدة لشعر األطفال في العراق، في السبعينيات والسنوات األولى 

وخصوصيٌة  طيٌب  لألطفال صًدى  كتبوها  التي  اجلميلة  لقصائدهم  كان  حيث  الثمانينيات،  من 

متميزة في شعر األطفال، ال زلنا نذكرها بعني التقدير إلى يومنا هذا، مع أن هؤالء الشعراء، هم 

باألساس ليسوا شعراء أطفال، ولم يكتبوا إال القليل من الشعر لألطفال، غير أن هذا القليل له 
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قيمته وأهميته في واقع شعر األطفال في العراق، لكن البعض منهم كان ينشر قصائده بأسماء 

مستعارة، خشية الشعور باخلجل من الكتابة للطفل في بادئ األمر، وقبل أن يكتب لها وينشر 

بصريح االسم بعد ذلك، بعد جتاوزه حلالة االهتزاز بالقناعة ومن َثمَّ رسوخها في نفسه بعد حني، 

ح بذلك وعبَّر عنه الشاعر نبيل ياسني في جانب من  بعد القناعة واإلميان الشديدين بها، مثلما صرَّ

إجابته على سؤال دقيق يتعلّق بشعوره خالل كتابته للطفل، حيث قال في ذلك: "لقد كنت من أوائل 

من كتب للطفل في املرحلة الثانية من أدب الطفل، هذه املرحلة بدأت مع مجلتي واملزمار في بداية 

السبعينيات، كنت أوقِّع قصائدي األولى بأسماء مستعارة ألنَّ الكتابة للطفل، كانت تعني مستوى 

ط بذلك، لقد كتبت  ًيا نصائح بعض األصدقاء بعدم التورُّ ع وأضع اسمي متحدِّ أقل، قبل أن أتشجَّ

بشعوٍر عاٍل من اإلحساس بالطفولة، ال ُبدَّ أن تكون طفاًل لكي تكتب لروح الطفل")5(. 

صاحب هذا الرأي الشاعر نبيل ياسني هو من بني الشعراء املتميزين القالئل الذين كتبوا 

الذي  الوحيد  ديوانه  للقمر(،  قالت  )الوردة  الرائع  ديوانه  شعًرا متميًزا لألطفال؛ خصوًصا في 

نشره لألطفال، وقد صدر عن دار ثقافة األطفال عام 1980، نقرأ منه ما يقول في قصيدة )اجلرس 

في اإلجازة الصيفية()6(: 

ويومـًا حني جئناه 

رأيناه ... رأيناه 

حزينا متأل اآله 

بليِل الصمِت مأواه ... 

ولكن حينما جئناه في ركض 

وجدنا قلَبه من دون نبض، 

قرعناه ... قرعناه 

ومن فرٍح، بكيناه 

فلما فتح العينني 

وشاهدنا جميعا منأل الساحة 

هنالك دقَّ في فرٍح 

ت بالندى واحلب عيناه  وشعَّ

ودقَّ .. ودقَّ 
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وظلَّ يدقُّ لم يتعب 

كأنَّ رنيَنُه ُعْرُس 

نا الدرُس ..  وظلَّ يدقُّ .. حتى ضمَّ

د  في هذه القصيدة التي صاغها الشاعر نبيل ياسني بأسلوٍب حكائيٍّ سلٍس وجميل، جَسّ

فيها قصة جرس الدرس الذي عاد إليه األطفال بعد أيام العطلة الصيفية، وكيف وجدوه، وكيف 

كانت فرحته وهو يراهم بعد أيام العطلة، وكيف نهض بكل عنفوان ليقرع من جديد؟.. وقد رمز 

الشاعر في هذه )القصيدة / احلكاية(، إلى املقارنة والتمييز بني حالة اخلمول أو الكسل، وحالة 

دت بعودة األطفال إلى صف الدراسة، واستقبالهم من ِقبل اجلرس،  النشاط واحليوية، التي جتسَّ

الذي نهض من كبوته ليعِبّر ويعلن عن فرحه وعودة النشاط والعنفوان له وللطالب وللمدرسة بَقْرِعه 

املتواصل. 

ومن القصائد اجلميلة األخرى لهذا الشاعر قصيدة )الصديق()7(، ونقرأ منها: 

قالت هند: عندي ورد

قلنا: اسقيه، 

قال أسامه: عندي حمامه 

قلنا: أطلقها، 

قال سعيد: عندي نشيد 

قلنا: اقرأه، 

قالت سلوى: عندي حلوى 

قلنا جميعا: نأكل منها، 

قال أوس: عندي درس 

قلنا: اكتبه، 

قال شفيق: عندي صديق 

قلنا: ما اسمه؟. 

قال: الناس ... 

نبيل ياسني هذا الشاعر املبدع، قد ترك بصمته الواضحة في شعر األطفال في العراق، لكنه، 

ل ذلك خسارًة كبيرة لهذا الشعر.  لألسف الشديد، قد غادر الكتابة لألطفال، فشكَّ
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لِبي الذي كتب لألطفال برؤية عميقة  إلى جانب الشاعر نبيل ياسني هناك الشاعر مالك املُطَّ

للكبار، قد كتب بعض  قبل أن يغادر ميدانه؛ كذلك الشاعر مالك الواسطي، هو اآلخر كشاعر 

القصائد لألطفال وغادر هذه الكتابة. 

باإلضافة إلى هؤالء، تبرز أمامنا جتارب أخرى عديدة لشعراء آخرين كتبوا للطفل بإحساٍس 

عاٍل، وبدرجة كبيرة من األهمية واملسئولية، لكنهم لم يتواصلوا مع هذه الكتابة، وظلت قصائدهم 

التي كتبوها لألطفال خالل سنوات السبعينيات، حاضرة في األذهان إلى يومنا هذا،  اجلميلة 

رنا بهم وبتجاربهم األولى في شعر األطفال، وفي املقدمة منهم الشاعر علي جعفر العالق،  ُتذكِّ

القلة،  هذه  من  الرغم  على  لكنها،  لألطفال،  املعدودة  القصائد  من  القليل  يكتب سوى  لم  الذي 

كانت بليغة ومؤثرة، وال ميكن جتاوزها بالنظر إلى بصمة القصائد املتميزة من شعر األطفال 

السبعينيات قصيدة )طار  العالق في سنوات  أبدعها  التي  القصائد  العراق، ومن بني هذه  في 

العصفور()8(، التي نقرأ منها: 

طاَر العصفور، 

حطَّ العصفور 

وسماء الوطن املرتفعه 

تتغنَّى كاألطفال معه 

وتظلُّ تدور، 

طار العصفور .. 

ِطْر يا عصفور على وطني 

وتعاَل.. تعاَل لتحملني 

جلنوٍب وشمال 

ومياٍه وتالل 

نصنع راياٍت لبالدي 

وسماًء من نور 

طار العصفور.. 

وكذلك من القصائد اجلميلة التي صاغها الشاعر علي جعفر العالق لألطفال، والتي تركت 

بصمتها الواضحة في ساحة شعر األطفال في العراق، قبل أن يغادرها هذا الشاعر بتجربته 

املتميزة، هي قصيدة )أغنية الروضة()9(، التي يقول فيها: 
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ه  يا زهرًة يا غضَّ

نحن صغار الروضه، 

نرسم في قلوبنا 

شمسا 

ه،  بلون الِفضَّ

وموطنا نحمي 

سماَءه، وأرَضه 

وسوف نحميه، كما 

نحمي زهورا 

ه..  َغضَّ

وهناك مساهمة متميزة في شعر األطفال، هي املاولة اجلميلة للشاعر والناقد حامت الصكر، 

تلك التي كتبها وصاغها لألطفال بصيغة احلكاية الشعرية لألطفال التي تدور بني )الذئب واحِلْمالن 

الثالثة()10(، والتي ال نريد التعرُّض لها بالنقد والتفسير، بقدر ما نريد اإلشارة هنا إلى أهمية هذا 

النص، وكاتبه الذي غادر ميدان الكتابة لألطفال منذ تلك املساهمة التي تركت بصمتها في شعر 

األطفال، نقتطف منها التالي: 

مرحبا يا أصدقائي 

يا أعزَّ األصدقاء 

اقبلوا مني هديَّه 

باقَة الورِد اجلميله

آه!... لكنِّي أراكم جائعني 

وبأجساٍم هزيله

ما الذي ُيبقي صغاًرا طيبني، 

مثلكم، في هذه األرض اجلديبه؟!.. 

.. وال حتى شجر،  حيث ال ماٌء وال ِظلٌّ

فاتبعوني 

اتبعوني أيها احلمالن 
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ما أحلى السفر!

للحقول اخُلْضر في حضن النهر.. 

ومن الشعراء العراقيني اآلخرين الذين كتبوا لألطفال بروح الطفل، وبإحساس شديد بطفولة 

هذا الطفل، في جتارب أولى لهم قبل ترك الكتابة لألطفال ومغادرة ميدانها اإلبداعي، نستذكر 

هنا ما كتبه الشاعر جواد احلطاب من قصائد جميلة في هذا املجال قبل تركه الكتابة فيه، من 

بينها قصيدة )جنمة()11(، ونقرأ منها: 

يوما ما 

اب من الغابه عاد احلطَّ

وجد النجَمه 

ن َباَبه،  باألنوار تلوِّ

دخل البيت 

ألقى في املوقد أعشاَبه 

راَح سريعا 

ليعدَّ لها إفطار اليوم 

لكن ملَّا نضَج األكُل 

وجد النجمة قرَب املوقِد

كانت غارقًة في النوم.. 

التفكير  أهمية  على  للتدليل  يأتي  هنا،  ومناذج  من جتارب  وعرضه  استعراضه  متَّ  ما  إنَّ 

متاًما  يتفرغوا  لم  ن  ممَّ العراق،  في  اآلخرين  الشعراء  ذهن  في  وحاضنته  األطفال  شعر  في 

البارزون  الشعراء  أما  الشعر،  ولكنهم ساهموا بصياغة مناذج جيدة في هذا  األطفال،  لشعر 

ه  من املتخصصني واملتفرغني لشعر األطفال عندنا، فهم اآلن في صدارة املشهد الشعري املُوجَّ

األطفال،  في شعر  املهمة  ولتجاربهم  تعرضنا ألسمائهم  لو  يطول  واألمر  العراق،  في  لألطفال 

الدراسة.  من  أخرى  االجتاه ملاور  هذا  في  واإلشارة  البحث  وسنترك 

موضوعة  إلى  العودة  من  ُبدَّ  ال  هنا،  األطفال  بشعر  اخلاص  محورنا  قضايا  مع  وتتاُبًعا 

اس، الذي يتطلب منَّا ومن اجلميع  الشاعر وكاتب األطفال وجمهوره، هذا املوضوع املُهّم واحلسَّ

الوقوف عنده طوياًل، ومناقشته بدقة وعمق؛ لكي نحدد من خالله موقع الشاعر وكاتب األطفال 

يه وفهمه.  وحدود وصله وتواصله مع بيئة الطفل املتلقي وحدود تلقِّ
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القول والتأكيد، حقيقة، أنَّ هناك شبه قطيعة بني كاتب أو شاعر  في هذا االجتاه، ميكن 

األطفال ومتلقيه، أو فلَنُقل هناك حجاٌب يفصل بني كاتب األطفال ومتلقيه، وهذا احلجاب ال زال 

ة الكبيرة بني الكاتب والطفل، وهنا تكمن إشكالية الكتابة لألطفال، ومعضلة  ع من دائرة الهوَّ يوسِّ

اجلدوى من هذه الكتابة، ومن هنا تبرز ذروة املعاناة التي حتيط بكاتب األطفال، واحلالة التي 

داخله،  في  واحتدامه  الصراع  ة  حدَّ من  يزيد  مما  بجمهوره؛  صلته  حقيقة  في  غموًضا  تزيده 

ه توجيًها مبرمًجا وُمقنًَّنا وَحِذًرا وقلًقا؛ وذلك خلاصة جمهوره  خصوًصا مع نفسه ومع إبداعه املُوجَّ

من األطفال، وكل ذلك يدفعه في الغالب إلى االنتكاسة أحياًنا، وإلى الشعور بالالجدوى من كتابته 

في أحياٍن كثيرة، وهذا احلال يضعه أمام امتحان عسير، ومجابهة حقيقية مع نفسه ومع جمهوره 

هاته، وفي  ومع أدواته التعبيرية، التي تضع األطفال وحاجاتهم في التلقي له معياًرا حقيقًيا لتوجُّ

كل ذلك تزداد هواجسه احتداًما وقلًقا، يصل أحياًنا إلى حدِّ االهتزاز في القناعات، والشك في 

قدرة الكتابة وتقصيرها في عدم الوصول اجلاد إلى الطفل، واملشكلة في هذا االجتاه أن هذا 

ق هذه التجربة في معطيات الكتابة  الشعور يبرز بعد اتساع التجربة ورسوخها، وبعد أن تتعمَّ

اإلبداعي،  مساره  في  وخطيًرا  غريًبا  شعوًرا  ذلك،  إزاء  األطفال،  كاتب  يشعر  حيث  لألطفال، 

أنَّه يكتب جلمهور  ر أحياًنا  بينه وبني جمهوره؛ فيتصوَّ والغربة  ر من خالله مدى املسافة  يتصوَّ

ُمتخيَّل، جمهور يتأرجح بني الواقع واخليال، بني احلضور والغياب، جمهور يراه وال يراه، جمهور 

يكتب له ويخاطبه دون أن يسمع منه صًدى خلطابه، أو دون أن يتلقى اإلجابة ونتائج ما يكتبه، 

أنَّه كَمن يسير في صحراء واسعة وُيطلق األصوات بصوٍت عاٍل دون أن يسمعه  فيعتقد بذلك 

ه ويقينه بجدوى كتابته لألطفال يتجدد من حنٍي  أحد.. وهكذا يظل صراع كاتب األطفال مع شكِّ

إلى آخر في داخله، وال يخلو هذا الصراع من التصاُدم املرير بني القوى اإليجابية والقوى السلبية 

في ذات الكاتب؛ إذ إن اإليجابية من القوى تدفعه إلى مواصلة الكتابة، والسلبية من تلك القوى 

تدعوه إلى ترك هذه الكتابة!.. ومجدًدا يتكرر السؤال الشائك واخلطير في ذات هذا الكاتب: )ما 

جدوى الكتابة لألطفال؟.(.. وهنا يحاول الكاتب بقوته الذاتية، وإميانه الراسخ أن يجيب بقناعة 

تامة متجاوزا الكثير من الصعوبات التي يغضُّ النظر عنها في كثيٍر من األحيان()12(. 

وفي أحيان، وحاالت أخرى كثيرة، ال يقَوى الكاتب على مجابهة قوة وهجمة هذا السؤال املرير 

و)الشرس(؛ فيهرب منه ويتركه من دوِن إجابٍة شافية، أو يتركه ويترك معه كل صلة له بهذه الكتابة، 

ونعني بها الكتابة لألطفال، وهذا ما متَّ استنتاجه وملسه لدى العديد من الُكتَّاب الذين دخلوا ميدان 
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الكتابة لألطفال، وكان لهم شيء ُيذكر من قصة أو قصيدة أو أية كتابة أخرى في هذا امليدان، 

لكنهم، بعد ذلك، خرجوا منه هاربني، تاركني رايتهم منتكسة على أرضه، لسببني - كما نعتقد - 

يكمن األول: في عدم قدرتهم الذاتية، ومنها حتديًدا: الفنية واإلبداعية، على االنسجام مع الطفل 

يه؛ وكذلك احلال من الناحية اللغوية بالنسبة إلى هؤالء، في عدم قدرة لغتهم الذاتية،  ومع متطلبات تلقِّ

التعبيرية واألسلوبية، على التناسب والتناسق واالتفاق مع القاموس اللغوي للطفل، ومتطلبات لغته 

اخلاصة في أي مستوى من مستوياتها، وهذا جانب مهم من جوانب الطلب واملتطلبات األساسية 

ون عنها جانًبا،  نون من مجاراتها واالستجابة لها، فيتنحَّ املهمة لعملية الكتابة لألطفال، التي ال يتمكَّ

وجند منهم من ال يعترف بحقيقة ذلك أمام املأل، فيأتي باألعذار واملبررات لذلك، ويتحجج بحجج 

فه من ميادين الطفل وأساليب الكتابة  مختلفة، الكثير منها غير دقيق، وتعبر عن مدى تخبُّطه وتخوُّ

ح تصريًحا واضًحا بعدم قدرته على الكتابة لألطفال، وفشله في  له، وعكس هؤالء، هناك من ُيصرِّ

محاوالته املتكررة في ذلك، ويعترف بذلك اعتراًفا كاماًل، وبكل صراحة وشجاعة، ومن دون خجل، 

وِلَم اخلجل من حقيقة ال تشكل َمْثلَبًة أو عيًبا للمعترف؟!.. بل هي الشجاعة بكل صدق، والصدق 

بكل شجاعة لهذا املعترف؛ الواثق من نفسه، ومن مقدرته، ومن قوة إبداعه في اجلانب اآلخر، مثلما 

حدث ذلك أمامنا، يوم التقينا بالكاتب الروائي الكبير عبد الرحمن منيف في بغداد عام 1981، 

واعترف لنا بكل وضوح وصراحة عن عدم مقدرته للكتابة لألطفال، ولم ُيوفَّق في أكثر من محاولة 

له في هذا املجال، وقد كتبت أكثر من شهادة وموضوع في ذلك)*(. 

تنطلق  لألطفال،  الكتابة  بعدم جناحه في محاولة  الكبير  الكاتب  اعتراف وشهادة هذا  إن 

من صعوبة هذا األدب أمام بعض املواهب وإن كانت مواهب خالقة وكبيرة، ومع ذلك، هناك من 

يأتي ليقلل من أهمية هذا األدب، وأهمية كاتبه، وُيشعره بعدم جدواه وجدوى كتابته، ويدفعه إلى 

ق بعدم جدوى الكتابة  ل من هذه الكتابة ومغادرتها، مثلما اندفع البعض في ذلك، وصدَّ التنصُّ

للطفل؛ نتيجًة لهذا الشعور الذي راح يتفاعل في داخله، ويثير أكثر تساؤل في أعماقه ينتهي إلى 

ل مع الذات، يسير هذا احلوار وهذا النقاش، إلى أكثر من اجتاه وتفسير،  حوار ونقاش مطوَّ

بعضها ال يخلو من سلبية في جوانبه اإليجابية، وبعضها اآلخر أيًضا، هو اآلخر ال يخلو من 

إيجابية في جوانبه السلبية، وعلى الرغم من ذلك، هناك من الُكتَّاب؛ وخصوًصا الُكتَّاب احلقيقيني 

)*( - يُنظــر: فاضــل الكعبــي - أنــا وعبــد الرحمــن منيــف وأدب األطفــال، الكيــان الثقــايف للطفــل، مؤسســة العــروة الوثقــى 

للنــر والتوزيــع، بــروت، لبنــان، ص 183. 
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من يؤمن بصعوبة ووعورة الطريق ونتائج السير في مسار الكتابة لألطفال، وإن هذه الكتابة قابلة 

واإلبداعية  االجتماعية  على شخصيته  منعكساتها  وفي  للكاتب،  مردودها  في  واإليجاب  للسلب 

والثقافية، ويؤمن أيًضا إن هذه الكتابة في طبيعتها وفي نتائجها، قابلة على فرز السلبي وفرز 

اإليجابي في إحساس الكاتب وشعوره من وراء هذه الكتابة ودأبها، وإنَّ بإمكان هذه الكتابة أن 

تعطَيه املكانة اإلنسانية واألدبية الكبيرة، وبإمكانها أيًضا، أن تعطيه عكس ذلك، ومع هذا فهو 

يؤمن دائًما، وهذا هو إميان وَدْيَدن الكاتب احلقيقي واملُِجّد إن الكتابة لألطفال رسالة ومسئولية 

وأمانة، على الرغم من كل الصعوبات والتحديات التي يراها هذا الكاتب في طريقه؛ ألنه يدرك 

الصغيرة،  التفاصيل  باحلياة،  النملة  إحساس  يشبه  خاص  دأب  لألطفال،  الكتابة  "إن  متاًما: 

ذلك  كل  أنَّ  غير  األشياء،  ظل ضخامة  االنسحاق حتت  اخلوف،  ؤ،  التلكُّ احلياتية،  الصعوبات 

يقترن باملطاولة، املطاولة الدؤوب حدَّ الَفناء.. إنَّ الكتابة لألطفال هي نوع من التضحية الالنهائية 

من دون ثمن، ومرات يتساءل املرء: ما الذي يحققه الوالدان بعد أن يسهرا على تربية طفلهما 

غير العرفان؟!.. وكذا هو حال كاتب األطفال، فما الذي يجنيه وهو يفني سنوات العمر من أجل 

ى أحرفها األطفال ثم يعبرون، يعبرون الزمن واألحداث، ورمبا  قصص وقصائد وأناشيد يتهجَّ

ر، ومتر أسماء الُكتَّاب والشعراء الذين ملُئوا حياة الطفولة بالقول  ال ُتثمر الذاكرة بعدها عن تذكُّ

والقص والغناء، دومنا إشارة أو دليل أو ِذْكر")13(. 

ومع كل هذا يبقى الشاعر احلقيقي ميأل حياة األطفال بالَقصِّ واإلنشاد والغناء، ويشعر 

يرى  املدهشة، حيث  البريئة  ة  الغضَّ بإشراقة روحه  بزهو احلياة معه وإشراقتها  الشاعر معها 

ات وخصًبا وبارقة أمل وإشراقة، ما كان له أن يراها في عالم  الشاعر في ذلك سعادة وَمسرَّ

والويالت واخليبات، وغيرها من  والعزلة؛ وبأكداس من املآسي  بالغربة  الكبار وصخبه الضاجِّ 

وقحطها.  احلياة  مصادر جدب 

هكذا يجب على شاعر األطفال أن ميِيّز بني نظرته إلى احلياة، ونظرة الطفل إلى هذه احلياة، 

وإن أتى إلى منطلق النظرتني وملتقاهما في مسار اإلبداع، عليه أن ال يجعل نظرته في صياغات 

مها  اإلبداع لهذه احلياة تطغى على نظرة الطفل، وإن أراد أن يسيِّر مسارات نظرة الطفل وينظِّ

دها وُيقنِّ حدودها برؤية ضيقة، على أن يطلق معاينة الطفل  في ناظٍم صحيح، عليه أن ال يحدَّ

إلى آفاق بعيدة، قد يراها وال يراها في تلك اآلفاق، لكنها تراه ألنها ترتكز في ذلك املستقبل الذي 

ينُشده الطفل. 
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إن املهم في ذلك، هو أن يعي الشاعر - وأعني شاعر األطفال - التمايز احلاصل بني نظرته 

إلى احلياة وإلى األشياء، ونظرة الطفل املختلفة متاًما، إلى هذه احلياة وهذه األشياء، وأن يجد 

الشاعر نقطة ارتكاز حقيقي لهاتني النظرتني، مع إيجاد محطة التقاء مناسبة لتفاعل وانطالق 

هاتني النظرتني في مسار تعزيز احلياة اإليجابية واملثمرة بثمار ما تنتجه األشياء املؤثرة فيها. 

بكتابته  التوجه  يريد  الذي  الشاعر  الكاتب؛ وخصوًصا  على  يلتبس  ما  كثيًرا  املنظور  هذا 

لألطفال، فيجد الضبابية كامنة في مكنونه؛ وبالتالي يجد الصعوبة تكبِّل وجهته ولغته وتعبيراته، 

فتمنعها من الوصول إلى الطفل، وفي هذا تتضح بعض معالم الصعوبة؛ وخصوًصا في مجال 

املوانع  من جتاوز  باملخاوف  ومتلؤها  الشاعر  روح  التي جتتاح  تلك  لألطفال،  الشعرية  الكتابة 

احلاصلة بينه وبني الطفل، والتي ال ميكن إزاحتها وجتاوزها إال بذلك الفعل الرسمي الصحيح، 

الذي يروِّض هذه املوانع وُيزيحها بشكٍل طبيعيٍّ وَسِلس، وال يأتي هذا إال من خالل قدرة الشاعر 

نه الفني واإلبداعي من ذلك.   ومتكُّ

إن احلال هذا، والنظر إليه في منظور الكتابة احلقيقية للطفل، هو احلال الذي جعل الكثير 

يتخوَّف ويتهيَّب من الدخول إلى عوالم هذه الكتابة خلشيته من الفشل وعدم النجاح فيها، وإن 

جتاوز البعض مخاوفه وأفلح - نوًعا ما - في الكتابة القصصية، فإن األمر في الكتابة الشعرية 

بعض هذه  كانت  وإن  وآخر،  بني حنٍي  القصة  في مخاض  والدة  هناك  ولهذا جتد  ظلَّ عصًيا؛ 

هة(، إال أن هناك من كل ذلك والدة صحيحة تدفع  الوالدات عسيرة، وبعضها اآلخر أتت )ُمشوَّ

د، إال أن األمر في مخاض الشعر ال زال منذ  باستمرار هذا النوع األدبي من التناُسل والتجدُّ

ر بوالدة  سنوات في منطقة التنبُّؤ واحُللْم، ولم يأِت بوالدة جديدة، إال أننا، على الرغم من ذلك، ُنبِشّ

صحيحة لشاعر أطفال جديد، وقد وجدنا ذلك في قصائد عديدة لشاعر شاب اسمه )حيدر غازي 

سلمان 1976(؛ خصوًصا في مجموعته الشعرية الِبْكر )قصر من الرمال - دار العالم العربي 

لدينا من مالحظات نقدية حول جوانب عديدة من قصائد هذه  الرغم مما  2012(، على  للنشر 

املجموعة، فإنها بالنتيجة قصائد مؤهلة من ُهويَّتها، ومتمكنة من الدخول بجدارة إلى عوالم شعر 

األطفال؛ ليقف شاعرها بجد بني األسماء الواضحة واملنتجة لشعر األطفال في العراق.



109
مجلة الطفولة والتنمية -ع 43 / 2022

مراجع: 
1 - الكعبي، فاضل )2018( الثقافة العلمية يف أدب األطفال - دراسات وأبحاث، دار أمل الجديدة للنر، دمشق .

2 - العالق، عيل جعفر )2016( كلامت عن قصيدة الطفل، جريدة العرب اللندنية، 17 / أكتوبر، راجع: فاضل الكعبي، أدب 

األطفال بني الظاهر واملسكوت عنه، دار بوابة الكتاب للنر، أم القيوين، اإلمارات.

3 - املرجع نفسه، ص 37. 

4 - املرجع نفسه، ص 39. 

5 - الحسيني، هادي )2008( حوار مع الشاعر نبيل ياسني، موقع النور اإللكرتوين، يف 3 / 3 / 2008. 

6 - ياسني، نبيل )1980( الوردة قالت للقمر، دار ثقافة األطفال، بغداد، العراق. 

7 - املرجع نفسه، ص 8. 

8 - يوسف، فاروق )1994( مئة قصيدة لألطفال، دار ثقافة األطفال، بغداد، العراق، قصيدة عيل جعفر العالق )طار 

العصفور(، ص 62.

9 - املرجع نفسه، ص 65. 

10 - الصكر، حاتم )1986( الذئب والحمالن الثالثة، دار ثقافة األطفال، بغداد، العراق.

11 - الحطاب، جواد، قصيدته )نجمة( انظر: مئة قصيدة لألطفال مرجع سابق، ص 23. 

12 - الكعبي، فاضل )2010( الكيان الثقايف للطفل، مؤسسة العروة الوثقى للنر والتوزيع، بروت، لبنان، ص 200. 

13 - سلوم، فاروق )1994( مقدمة ديوان )أشيايئ الجميلة( للشاعر فاضل الكعبي، يُنظر: الكيان الثقايف للطفل، مؤسسة 

العروة الوثقى للنر والتوزيع، بروت، لبنان، ص 211. 



110
مجلة الطفولة والتنمية -ع 43 / 2022



111
مجلة الطفولة والتنمية -ع 43 / 2022

أجنحة الحلم والخيال يف شعر محمد جمال عمرو
يف سؤال )ماذا لو؟(

د.  بيان محمد جمال عمرو *

مقدمة
جديدة،  آفاًقا  ألنفسهم  يفتحوا  أن  إلى  قادتهم  التي  والشعراء  الشعر  هموم  أنَّ  غرَو  ال 

املُعبِِّر عن جوهِر  الشعِر  ِبطاَقِة  إالَّ  تكوَن  أن  لها  ِسْفر اخللود، ما كان  لوا أسماَءهم في  ويسجِّ

وإنسانيَّته. بكينونّيته  ويرتبط  اإلنساِن، 

غاٍت  ملُسوِّ الوفيَّة  اللُّغة  مَبعوَنة  وينهُض  الشعُر،  يصنُعُه  الذي  الضبابيَّ  احُللْميَّ  املَناَخ  إنَّ 

جماليَّة ونوعيَّة خاّصة، تلك العابرة للحدود واخلطوط، واملنضوية في الوقت ذاته حتت لواء اللحظة 

َة، التي ما  َب معًنى وجودّيًا عابًرا للزمن، يجعُل للشعِر تلَك الطاقَة الرؤيويَّة اخلاصَّ احلاضرة، ِلُتسِرّ

كاَن لها أن تكوَن ما لم يفتِح الشاعُر َمَدياِت الرؤيا على اخليال؛ ذلك اخليال الذي يتفَتُّق عن صوٍر 

َة، والعابرَة  َل تلَك التجربَة اخلاَصّ جديدٍة، ويدفُع بهموِم الشاعِر لتتجاوَز العاديَّ واملألوَف، وتسجِّ

للمكاِن والزماِن في الوقِت ذاِتِه.

إَنّ من شأِن اخلياِل الذي يتفتَُّق في َنْفِس الشاعِر أن َيْنَحِمَل على جناِح لغٍة تنجُح في أن 

جتعَل من هذا اخلياَل ِ في أبهى َتَظُهراِتِه.

ل النصوِص التي وَصلَْتنا  فإن كاَن هذا شأَن اخلياِل الذي أطلَق لنا ُجْذوَة الشعِر من عنِد أَوّ

، فاجلديُر بالقوِل إذْن أنَّ اإلنساَن ال ميكُن لُه أن يعيَش من دوِنَ خياٍل، وأنَّ  من الشعِر العربيِّ

ِل  األطفاَل أيًضا ال ميكُن لهم أن يعيشوا من دوِن خياٍل؛ بل أنَّ اخلياَل هو عامٌل أساٌس في َتَشكُّ

ِهُم العقلّي والنفسّي والوجدانّي. شخصيَّاِتِهم، وُنوِّ

ًرا، فدفَع ِبطاَقِتِه الشعريَّة  وقد أدرَك الشاعُر واألديب محمد جمال عمرو هذه احلقيقَة مبكِّ

* باحثة/ ناقدة، األردن.
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إنَُّه أفرَد نصوًصا كاملًة تثيُر زوبعًة من األسئلِة  نعاِش مكاِمِن اخلياِل في عقوِل األطفاِل، بل  إِلِ

ُم بُتؤَدٍة وهو يحمُل الطفَل  ا من نصوصِه الشعريَّة لألطفال، فنراُه يتقدَّ اجلديدِة؛ حتى ندخَل نّصً

من عالِم الواقِع، ثم ُيخرُجُه من هذا املألوِف في حلظٍة سحريَّة، فنرى السقَف قد انفتَح؛، ليطيَر 

لت، وظهَر املارُد. الطفُل نحَو السماِء، ونرى األرَض قد تبدَّ

وفي هذه العوالِم احُللْميَّة التي تطيُر ِبالطفل على َجَناِح اخلياِل واحُللْم، يؤثُث محمد جمال 

للطفولِة وِلشعِرها، وبدأ مشوارُه  لقد أخلَص محمد جمال عمرو  عريَّ لألطفاِل.  الشِّ عمرو عاملَُه 

األدبيَّ لألطفاِل بالشعِر، واستمرَّ ميَتُح من بئِر إبداِعِه العميقِة، متخيًِّرا أرقَّ الكلماِت، وأطَيَبها وقًعا 

ها التلقي الذي  في نفوِس األطفاِل. وحظيْت موهبُتُه الشعريَّة باهتماٍم بالٍغ في أوساٍط كثيرٍة، أهمُّ

حظَي به شعُرُه من األطفال العرِب أنفِسِهم الذين كان يلتقي بِهم في أسفارِه إلى أقطاِر العالِم 

العربيِّ من محيِطِه إلى خليِجِه، ويقرُأ عليهم شيًئا من شعِره، وقصائده التي يجُدها القارُئ في 

مناهِج اللغِة العربيَّة لألطفاِل في شتى األقطاِر العربيَّة.

ه رائُد الكتابِة لألطفال الراحل  اد)1(، وقد قاَل في حقِّ كما تناولت شعَرُه أقالُم الدارسني والنَقّ

وبذَل من أجلهم  ُعمًرا،  أعطاُهم  وناشٌر لألطفال.. وقد  وناثٌر،  التواب يوسف: هذا شاعٌر،  عبد 

لكنَُّه عميٌق وُمتميٌِّز...  ًة وإنتاُجُه لهم غزيٌر،  التقديَر واإلعجاَب.. خاَصّ الكثير، مما يستحقُّ عليه 

مُه لألطفاِل بعنوان: )نسعى إلى ُمستقبل( قد صدَر في القاهرِة... واسُتقبَل  ل ديواٍن قدَّ وكان أَوّ

من جانِب األطفاِل باهتماٍم كبيٍر)2(.

خياُل الطفِل الحالِم وطاقُة الشعِر
ّيًا، يحاوُل فيها أن يستعنَي  يرسُم الطفُل عبَر التخُيِّل صورًة ذهنيَّة، لم يسبق لُه أن أدَرَكها ِحسِّ

ناِت في الوقِت ذاِتِه؛ لينتقَل النصُّ الشعريُّ بالطفِل  ناِت الواقِع، ثمَّ أن ينتصَر على هذِه املُكوِّ مُبكوِّ

دٍة إلى أفكاٍر وأخيلٍة وأحاسيَس جديدٍة. من معاٍن ُمجرَّ

ُز الفوائد التي تنُحها األحالُم لألطفاِل؛ ألنها تأُخُذُهم إلى عوالَم مرغوبٍة، كما  ولهذا تتعزَّ

ر مجموعًة فريدًة من الفوائد  يحدُث في األحالِم عند النوم، أو في أحالِم اليقظِة، بل أنَّ األحالم "توفِّ

للكائناِت احليَّة القادرة على احُللْم، ومن بينها البشر. ومن بني تلك الفوائد عمليٌة كيميائيَّة عصبيَّة 

ُتْساهم في مواساة املرء وتخفيف أثر الذكريات املؤملة، فهي مساحة من الواقع االفتراضّي يخلط 

فيها الدماغ معارف املاضي واملستقبل على نحٍو يحفز اإلبداع" )3(.
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، فإنَّ ما ُينَتَظُر  اُه الطفُل في العالَِم الشعريِّ فإذا كاَن هذا هو اخلروج عن املألوِف الذي يتوخَّ

َل هذه املَلَكِة العقليَّة عند  ، ُيغني تشكُّ من شعِر األطفاِل أن يخطَو هذه اخلطوة نحو عالٍم تخييليٍّ

األطفاِل، واملُتمثِّلِةَ  باخلياِل.

ُيقِبَل  لْن  الطفَل  أنَّ  ذلَك  الفنيَّة،  إلى  التربويَّة  املهمِة  الشاعُر حدوَد  يتجاوَز  أن  يعني  وهذا 

على الشعِر الذي َيِعُظُه، أو يكشُف له منطلقاِتِه التعليميَّة والتربويَّة واألخالقيَّة، واألجدُر بالشاعِر 

ٍق، يحلُِّق بالطفِل إلى عوالَم جديدٍة ُمتخَيّلٍَة،  احلصيِف أن يغلَِّف هذه املفاهيَم بطاَبٍع فنيٍّ وخياٍل خالَّ

ويقول له ما يريد، ولكن وهو – أي الشاعر - يراعي ضروراِت الشعِر ولغَتُه الفنيَّة. وقد ألحَّ شكري 

عياد على أهمية اجنماِع التربوّي إلى الفنّي في أدب األطفال، بل إنه يقول: "بل هو عمٌل فني أّواًل. 

وَكْم نشفق على املاليني من أطفالنا ألنهم ال يجدون إال القليَل من األعمال التربويَّة، وال يكادون 

يجدون شيًئا على اإلطالق من األعمال الفنيَّة" )4(.

َرْت منُذ  واحلديُث عِن اخلياِل في الشعِر ليَس جديًدا، وإن كانْت دالالُت االصطالِح قد حتَوّ

، مروًرا بالفالسفِة العرِب املسلمنَي، حتى استقراِرها مبعناها  َ ُظهوِرها لدى الفالسفِة اليونانينيِّ

احلديث عند فالسفة الرومانتيكيَّة)5(. ومعروٌف أنَّ النقَد القدمي كاَن “ُيقلِّل من شأن اخليال، ويرى 

ضرورة وصاية العقل عليه، وأنه كان يخلط بني اخليال والوهم" )6(.

ابتكاريَّة. وهذه الصفات  أو  توليفيَّة  أو  أو قدرة: استحضاريَّة  أو قوة  َملَكة   " واخلياُل هو 

التعريف السابق على ثالث)8(:  َمت في  للخيال")7(، وقد ُقسِّ تؤكد املستويات املتنوعة/ واملتفاوتة 

"فهناك خياٌل استحضارٌي يتم من خالله استحضار/ استعادة صور رأيناها من قبل أو أحسسنا 

بجزئياتها املتفرقة من قبل، فنحن نرى شاطئ البحر، وإذا أغمضنا أعيننا فإننا نراه أيًضا من 

خالل اخليال االستحضاري. وخياٌل تأليفيٌّ أو توليفيٌّ يتم من خالله جمع أجزاء أحسن من قبل 

لتأليف شيء لم ُيحّس... وخياٌل ابتكاريٌّ يتم من خالله إبداع صورة جديدة تاًما. صورة لم 

توجد من قبل”.

 

دور األدب التخييلّي في البناء السليم لشخصية الطفل

ِل عاداِتهم،  لألدِب في حياِة األطفاِل دوٌر بالُغ األثِر في تكويِنِهم وتشكيِل شخصيَّاِتِهم، وتشُكّ

ًة في تقويِة املناعِة النفسيَّة عنَد األطفاِل، ورفِع مستوى  َل أدُب األطفاِل اجليُِّد إجنازاٍت مهمَّ وقد سجَّ

ثقِتِهم في أنفِسِهم، وجتاوِز َخْيباِتِهم ومخاِوِفهم.
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القلِق  مشكالِت  من  أيًضا  وعالِجِهم  األطفاِل  وقايِة  في  دوًرا  كثيرٌة  مهمٌة  ناذُج  لْت  وشكَّ

قاِت النفسيَّة واجلسديَّة التي ال تخلو منها حياُة  واخلوِف وَفْقِد اآلباِء والطالِق، والتعامِل مع املُعوِّ

طفٍل مهما كانت ظروُف نشأِته وتفاصيُل معيشتِه.

وتشيُر النظريَُّة متعددُة األبعاِد للشخصيَّة أنَّ الشخصيَّة املُتَّزنَة هي حصيلُة تفاُعِل عوامَل 

ناِت هو  ُل هذِه املُكوِّ ُن سماٍت مرغوبًة وسلوكيَّاٍت مستقرةًة. وأوَّ بيولوچجيٍَّة ونفسيٍَّة واجتماعيٍَّة تكوِّ

ٍر أو  ُن املعرفيُّ )9(، ويشمل هذا املكّوُن “جميع العمليَّات العقليَّة التي تتمُّ في الدماغ، من تذكُّ املُكوِّ

ر الفرد هذا اجلانب وعمل  تركيٍز وانتباٍه وفهٍم وتخيٍُّل ومعرفة وإدراك وحل املشكالت، فكلما طوَّ

ثبات واتزان  به، كلما ساعد على  التي ترَقى  املتاحة والبحث عن الطرق  بالوسائل  تنميته  على 

شخصيَّته من اجلانب العقلّي” )10(.

وغالًبا ما يكوُن هنالَك التباس في حتديد معياِر األدِب اجليِِّد لألطفال. تقوُل األديبُة والشاعرُة 

ل لديهم. لقد  دون األدب املفضَّ البرتغاليَّة سيسيليا ميرايل إنَّ "األطفال، في احلقيقة، هم الذين ُيحدِّ

اعتدنا أن نصنَِّف كل ما ُكتب لألطفال على أنه "أدب طفلّي"، بينما األصحُّ أن يكون التصنيف على 

أساس ما يقرؤأه األطفال بفائدة وسرور)11(.

ٍة لها وقُعها في  ِع أبوابِه، وتنضاُف إليه ما للشعِر من مزيَّة خاصَّ وهذا شأُن األدِب على تنوُّ

نفس الطفل "فالطفل بفطرته منجذب إلى املوسيقى واإليقاع، ومييل إلى األدب الذي ُيشبع فيه 

ة... وما يجري بها من إيقاع موسيقّي، ونغم  ة، واألدب الغنائّي بخاصَّ ة إلى الفِنّ بعامَّ رغبته املُلحَّ

متدفق – األثر احملمود في ترقية وجدان الطفل، واستعادة الثقة في نفسه وفيمن حوله؛، مما يزيد 

من إعجابه باحلياة، وحبه لها، ويدفعه من َثمَّ إلى التعلق بها والعمل من أجل إنهاضها، وإسعاد 

غيره" )12(. وتؤكُد سيسيليا ميرايل أنَّه ال وجوَد ألدٍب طفليٍّ "سابق"، بل "الحق"، وفي هذا الكالِم 

داِت التي قد يضُعها الكباُر، ويجدوَنها حاسمًة في مسألِة ما الذي قد يكوُن  تعطيٌل لفكرِة احمُلدِّ

ماِم إلى الطفِل في تقريِر ما يناسُبُه عقب القراءِة،  ماتًعا ومفيًدا للطفِل القارئ، وهو أيًضا إعادُة الزِّ

ال أن ُتفرض عليه النصوص باعتباِر أنها مكتوبٌة له، فيجد نفسه حتَت ُحكٍم مسبٍق مبواءمِة هذا 

املكتوِب ملزاِجِه ونوازِعِه وأشكاِل متعِتِه.

ِة باخلياِل واإلبداِع وحبِّ االستطالِع  وتشير بحوٌث كثيرٌة إلى أهميَّة إدخاِل املفاهيِم اخلاَصّ

ُمجتِمَعًة في املمارساِت التعليميَّة والتربويَّة، وإن كانت إحداها قد ُتفضي إلى األخرى؛ إْذ من شأِن 

، كما أشارِت البحوُث إلى ضرورِة  ِ اخلياِل أن يفتَح الباَب لإلبداِع، باخلروِج من ربقِة الواقِع املُقنَّ
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ِق اجلماِل أبعاًدا أساسيَّة تشتمُل عليها مناهُج تعليِم الفنوِن واآلداِب  وضِع اإلبداِع واخلياِل وتذوُّ

والرياضياِت واللغِة الثانيِة واملوسيقا)13(.

 

ماذا لو؟ : سؤاٌل يفتحُ آفاقَ التخيُِّل
ماذا لو طَرْحنا على أنُفِسنا هذا السؤاَل، فُقلْنا: ماذا لو؟ ماذا لو لم يُكْن هناَك خياٌل؟ ماذا 

ناِت الواقِع وتنفصُل عنها في  راٍت جديدٍة، تأخُذ ببعِض ُمكوِّ ا لتصوُّ لو لم يكْن دماُغ اإلنساِن ُمعّدً

ٍر جديٍد؟ الوقِت ذاِتِه، أو تذهُب بعيًدا البتكاِر تصُوّ

َر؟ أو هل كان لإلنسانيَّة أن تتقّدَم؟ وُتوِجَد ُسُباًل جديدًة  هل كان لإلنساِن أن يخترَع؟ أو يتطوَّ

للعيِش؟

ُن لديِه خبرًة  ُتكِوّ رِة من حياِتِه  كاِء احَلْدسيِّ املُبكِّ إَنّ انطالَق الطفِل باألسئلِة في مرحلِة الذَّ

)14(، ويجعُل من إلقاِء الطفِل  ِليِّ ُنُه من استعماِل التمثيِل، وتطويِر التفكيِر التخيُّ حسيَّة حركيَّة، وُتكِّ

الفكر على هذا املستوى اجلديد من  الذاتي لهذا  التمرُكز  لألسئلِة حلظًة تظهُر فيها "خصيصة 

تثيل الواقع مقابل منظومة العالم العملي )الذي يتحرر عند مستواه من تركزه الذاتي(")١٥(، 

وهو ما ُأطلق عليه مفهوم "األرواحيَّة Animism الطفوليَّة وهي امليل إلى تصور األشياء حيًَّة ولها 

.)16( مقاصد" 

َك الطفِل من عالِم التمرُكِز حول الذاِت إلى َمَدياٍت أوسَع، مع ما حتمُلُه هذِه  وهذا يعني حترُّ

ُك بنَي جنباِتها األديُب والشاعُر محمد  املرحلُة من خصوصيَّة مِللََكِة التخُيِّل. وهي املرحلُة التي يتحرَّ

جمال عمرو، في قصائدِه محلِّ الدراسِة ُهنا، لُيثرَي عالَم اخلياِل في أذهاِن األطفاِل ما بنَي عمِر 

السادسة حتى التاسعة؛ ففي ديوان "ماذا لو عندي مصباح؟" )17(، يتكثَُّف حضوُر هذا التعبير 

اللغوي "ماذا لو"، فيفتح الباَب لألطفاِل لكي ُيطلقوا العناَن مِلْخياالِتهم في صوٍر جديدٍة، أو تذهُب 

بهم هذه العبارُة لفهٍم جديٍد وُمسلٍّ لظاهرٍة طبيعيَّة أو معرفيَّة.

ففي قصيدِة "لو أنَّ الغيمة طَيّارة" يجتمُع طرفا الصورِة من عنِد العنواِن، في محاولٍة لدفِع 

ِر؛ إذ ما الذي سيجعُل من الغيمِة طيَّارًة؟ وما هي املُشتَركاُت؟ الطفِل إلى أقصى مناطِق التصوُّ

مثل  صارت  الغيماِت/  أنَّ  لو  "ماذا  املُفَتتح  عنِد  من  بالتَّواُلِد  املتخيلُة  الصوُر  تبدأ  وهنا 

منا في القصيدِة أكثَر، جنُد  يك")18(، وكلَّما تقَدّ الطيَّاراِت.. وهَي بباٍب وشبابيْك/ ذْيٍل ُيشبُه ُعْرَف الدِّ

ُد فيِه، ويسمُح للطفِل بأْن يركَب الغيمَة، وُيلقي التحيَّة  َوِر، وُيجدِّ أنَّ الشاعر ُيغِني هذا العالَم بالصُّ
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على ِسْرِب َحَماٍم، وحني تقترُب الرحلُة ِمن آخِرها، ال ينسى فكرَة املَْنِح واإلحساِن "في رحلَِتنا 

ِبَغزارْهْة..  كاَن العَجُب/ حنَي اقتَرَبْت مَنّا ُسُحُب.. فالتَمَعْت في اجلوِّ شرارْهْة/ وسَقْطنا مطًرا 

ْهْة.. ُشكًرا، قد أسقْيِت الوردْهة")19(، وبهذا التناُغِم اللطيِف الذي ُيشيُعُه محمد  قلُت لطائرتي مَبودَّ

جمال عمرو يجعُل الطفَل الذي يركُب الغيمَة ُجزًءا منها فيما بعُد، وأن يسقَط مطًرا ويسقي الغيمَة، 

فأْن يذهَب في عالِم احُللِم واخلياِل ال يعني أْن يغيَب تاًما عن مفرداِت الواقِع، بل أن يتمثَّلَها على 

نحٍو جديٍد.

عند  اخلياِل  في  لها حضوُرها  بشخصيَّة  الشاعُر  يأتي  أنِّي طرزان")20(،  "لو  قصيدِة  وفي 

األطفاِل، وهي شخصيَّة "طرزان" التي ظهرت أوائَل القرن العشريِن في روايِة الكاتِب األمريكيِّ 

إدغار رايس بوروز، لولٍد يفقُد والدْيِه رضيًعا ويعيُش في الغابِة، فتربِّيِه الِقردة "كاال". ويستثمُر 

الثامنِة والتاسعِة، بهذا  ٍة عند األطفاِل في عمر  الشاعُر فكرَة املغامرِة وحبَّ االستطالِع بخاصَّ

ِنِهم من إجناِز أعماٍل بطوليَّة، مثل القفِز بني األشجاِر، ومالقاِة  االندفاع الذي يؤمنوَن فيه بتمُكّ

ِر. األفياِل والقروِد، كي يفتَح للطفِل عالَم اخلياِل واألحالِم والتصوُّ

من  لعدٍد  ودْفٌع  اخلياِل،  تشاُرُك  وهو  مُمتٍع جديٍد،  ِبُبعٍد  منطاد"،  عندي  "لو  وتأتي قصيدة 

األطفاِل ألْن يتخيَّلوا مًعا، وكم سيبدو األمُر حماسّيًا لو أنَّ األطفاَل ميضوَن في هذه التجربِة من 

، فيرتفَع سقُف اخلياِل أعلى من منطاٍد. يقوُل الشاعُر من املُفَتَتِح "ماذا لو عندي  التخيُِّل اجلماعيِّ

ِمنطاد/ يستوِعُب ُكلَّ األوالد.. نصعُد، نعلو فوَق األرِض/ أوالًدا وبناٍت نضي.. يا هذا املنطاُد 

الرائْع/ ُخْذنا لنرى الكوَن الواسْع")21(، وبهذا تتَِّسُع مساحُة اخلياِل احلالِم؛، ليتمنَّى األطفاُل رؤيَة 

الكوِن بجَنّاِتِه األرضيَّة وأزهاوِره، وأنهاِره اجلاريِة وُبحوِره، إلى أن يصَل الشاعُر بالقصيدِة إلى 

القوِل "وصحارى عن ُبعٍد تلَمْع/ تشهُد َكْم خاِلُقها أبَدْع")22(؛ إذ ُتهيُِّئ له هذه األحالُم املُتخيَّلَُة 

ُز قيمٌة جديدٌة تتمثَُّل في االمتناِن والشكِر للِه  ًدا تتعزَّ أن يرى اجلماَل وروعَة اخلالِق، وهنا ُمجدَّ

ُر باللِه الذي خلقها؛، وبهذا يصبُح اخلياُل  ِل في املوجوداِت وُتَذكِّ اخلالِق، وهي فكرٌة ُتعنُي على التأمُّ

احلاِلُم تذكيًرا. وبعَد أن يرتفَع املنطاُد، ويأخَذ األوالَد فيعُبَر بهم زمًنا إلى املستقبِل، ُيطاِلبُه األوالُد 

بالعودِة إلى الوطِن.

وميضي الشاعر محمد جمال عمرو مستثمًرا طاقَة هذِه العبارِة "ماذا لو"، فنجُده في قصيدة 

ُل األحواُل والصوُر  وتتبدَّ الناي،  ْحرّي" مستحضًرا تخيُّاًل بصرّيًا سمعّيًا في صوِت  السِّ "الناي 

ُك األطفاَل القارئني والسامعنَي فيها، فيبدُأ عند "لو أملُك ناًيا سحرّيًا/ يطلُع منُه  واألماكُن التي يحرِّ
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اللحُن شجّيًا.. يدنو منِّي الطيُر فأعِزف/ فيطيُر سعيًدا ويرفرف"، وهنا تتولَُّد في خياالِت الطفِل 

اُت التي  غاٍت ودالالٍت أن يكوَن هذا الناُي سحرّيًا ال عادّيًا، فما هي املَهَمّ حاجٌة للبحِث عن ُمسوِّ

على الناِي السحريِّ أْن ُينجَزها؟

وهنا نتتبَُّع مع الشاعِر واألطفاِل حركَة الولِد والّناِي، فنرى ونسمع "أمشي في الدرِب على 

ًحا في احلقِل.. يبدو من عينيِه التعُب/ لكن.. اسمع هذا عجُب")23(. وبالتأكيد أنَّ  مهِل/ فأرى فاَلّ

حريُّ انطلَق/ بثَّ الفرحَة..  الطفَل ينتظُر هذا العجَب ويزداُد حماُسُه لهذا الوعِد بالعَجِب "الناُي السِّ

ُح غدا مسرورا/ وزَرْعنا في احلقِل زهورا". وهنا ُيشارُك الولُد الفالَح زراعة  أنهى القلَق../ والفالَّ

ُل، فيدفُع الطفَل مباشرًة نحو  جّي، ثم يأتي هذا التحوُّ األلزهاور، ويبتهُج الفالُح لهذا اللحِن الشَّ

للواقِع،  ُمَتَخّيلٍَة جديدٍة، ليست بعيدًة عن الواقِع، لكَنّ الطفَل يتمنَّى أْن لو كانت ُمخاِلَفًة  صورٍة 

قُه مساحُة األحالِم لألطفاِل  ولو أنَّ األموَر جتري على غيِر ما هَي عليه، وهو في احلقيقِة ما حتقِّ

وللكباِر على حدٍّ سواء، حني ُتفِسُح املجاَل لتعديِل الواقِع وتغييرِه، يقول محمد جمال عمرو: "وأرى 

أطفااًل في القرِب/ يبكوَن ألهواِل احلرِب.. أنفُخ في نايي وُأًأغنِّي/ فأواسي الروَح من احُلْزِن.. 

ويغِنّي األطفاُل ونضي/ ننثُر ضحكاٍت في األرِض")24(، ورغم أنَّ الناَي هنا يقترُب من جانِب 

كونِه سحرّيًا من أسطورِة الناِي احلزيِن، فإاّل أنَّه يحاوُل أن يبثَّ الفرَح ويواسي الروَح، وداللة 

املواساِة هنا وكأنَّها تطاُل األطفاَل في احلرِب، كما تعني الطفَل الذي ينفُخ في الناِي، وكأنَّ الطفَل 

َد مع أقراِنِه في احلزِن والفرِح؛ فهو ال يريُد ألحٍد أن يبكَي  ُيتيُح لنفِسِه - ولو في اخلياِل- أن يتوحَّ

من احلزِن.

الدين؟ ذلَك الذي كان  َوَجْدنا ِمصباَح عالِء  لو  يبقى أن نتخّيَل مًعا؛ كباًرا وصغاًرا، ماذا 

يفركُه قلياًل فيخرُج منه املارُد قائاًل: "ُشبِّيك ولّبيك"، ما ِمن شكٍّ أنها فرصٌة عظيمٌة تنفتُح خلياِل 

األطفاِل وأحالِمهم التي ال تنتهي، وهنا ميكن لنا أن نسمَع من األطفاِل أنفِسِهم، وبعيًدا عن نصِّ 

ا يأملون أن يطلبوُه من املارِد لو أنَّهم عثروا على املصباِح.  القصيدِة خياالٍت وأحالًما كثيرًة عمَّ

ِل ِبأْن يفتَح الباَب للحواِر بني املارِد والطفِل، ويضع  ُز هذِه الفرصَة في التخيُّ لكنَّ الشاعر هنا ُيعزِّ

عنواًنا للقصيدة: "أنا واملارد"، إذن يبدو من املمكِن أن ُيِحلَّ كلُّ طفٍل نفَسُه محلَّ املارد، وأن يذهَب 

في خياِلِه بعيًدا فيتخيََّر منه ما ميكُن أن يطُلَبه من املارِد؛ فاملارُد كما في القصيدة "ال ُيعجزه شيٌء 

ها عائٌق، يطلُب الولُد من املارِد أن  أبًدا". وأماَم هذِه الُقدرِة املفتوحِة على كِلّ املمكناِت التي ال يحدُّ

َذ له أمًرا باحلاِل، وهَو "َأْن ُيسعَد ُكلُّ األطفال". ينِفّ
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لألطفاِل، وهي  كلَّ قصائدِه  الشاعُر محمد جمال عمرو  أجِلها  كتَب من  التي  األمنيُة  إنَّها 

ْذ لي  األمنيُة التي يختُم بها قصيَدَتُه "أنا واملارد" في جملٍة شعّريٍة واحدٍة مع أمٍر ُملِزٍم للمارد "نفِّ

أمري في احلال".

وال تنقطُع هذه اجلمُل الشعريَّة التي حتمُل دعواٍت للتخُيِّل واحُللِْم من جانٍب كبيٍر من ُمنَجِز 

الشاعِر محمد جمال عمرو، إالَّ أنَّ الوقوَف على تفاصيِلها ال حتتمُلُه دراسٌة واحدٌة.

بهذا النََّفِس الشعريِّ ميضي محمد جمال عمرو في توسيِع عوالِم اخلياِل واحللِم لألطفاِل، 

وفي حلحلِة قيوِد الواقِع التي تترَبُّص بِهم وببراءِتِهم، فيكتب لهم ومن أجلِهم؛، ومن أجِل أن تبقى 

عيوُن األطفاِل ُملَتِمَعًة باألمِل، فال ُيطِفُئ هذا البريَق شْيٌء أبًدا.
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أحمد سويلم شاعرًا لألطفال 

أحمد فضل شبلول *

لم يكن أمير الشعراء أحمد شوقي )1932 - 1868( وحده هو الذي دعا الشعراء العرب 

لكتابة الشعر لألطفال، ولكن دعا بعده الشاعر أحمد سويلم )1942 -( لكتابة الشعر لألطفال، 

على الرغم من اختالف العصرين، والزمنني، واجليلني، واختالف األطفال أنفسهم؛ أطفال أواخر 

القرن التاسع عشر عن أطفال أواخر القرن العشرين. 

لكن أحمد شوقي نفسه - بعد عودته من دراسته في فرنسا عام 1893، تخلَّى عن مشروعه 

لكتابة الشعر لألطفال، بينما استمر سويلم في مشروعه ورسالته التي أنتجت عشرات األعمال 

الشعرية لألطفال ما بني القصائد املُفَردة واملسرحيات الشعرية، إلى جانب املقاالت والدراسات 

وعضوية التحكيم في مسابقات شعرية لألطفال، وغير ذلك مما ينتمي إلى عالَم الشعر املكتوب 

طة. لألطفال باللغة الُفْصَحى املُبسَّ

لقد بدأ أحمد سويلم مسيرته في الكتابة لألطفال بتبسيط قصص من ألِف لَْيلٍة ولَْيلَة، وكانت 

ل مسرحية شعرية باللغة الفصحى عام 1982 عن كامل كيالني  لغة التبسيط نثرية. ثم كتب أوَّ

في ذكراه - وكانت بعنوان: "حكايات وأغاني كامل الكيالني" واحتوى العمل على رؤية تسجيلية 

م خاللها ثالث قصص: واحدة من حكايات ُجَحا، وواحدة أخرى من ألف ليلة وليلة،  درامية، قدَّ

َيْقَظان. ثم وجد أمامه اآلفاق مفتوحًة للكتابة للطفل،  وثالثة من التراث الفلسفي؛ هي: َحيُّ بن 

فبدأ محاوالت شعرية قصيرة، بعضها قصائد، وبعضها أقاصيص شعرية على أفواه احليوانات، 

وبعضها مسرحيات شعرية.

إن أحمد سويلم لم يكتِف بكتابة الشعر إلى األطفال، فحسب، ولكن جلأ أيًضا إلى البحث 

والدراسة في عاملهم أو عن عاملهم، وكيف ينظر الشعراء إليهم، فكان كتابه املهم "أطفالنا في عيون 

* شاعر وباحث وكاتب في ثقافة الطفل - مصر.
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الشعراء"، الذي يرى الشاعر والناقد الراحل د. أنس داود أنه "ُيعدُّ حتى اآلن أمتَّ محاولة في 

الرصد التاريخي لشعر األطفال، فهو حافٌل بالنماذج التراثية واملعاصرة، وحافٌل أيًضا بأسماء 

كثيرين من الذين يشغلهم شعر األطفال في العالم العربي، كما أنه يفتح الطريق إلى كثيٍر من 

املصادر واملراجع في اإلبداع الشعري للطفل، وفي دراسة هذا اإلبداع أيًضا".

الكتابة  نحو  الشعراء  من  جماعي  لزحف  دعوًة  الشعراء"  عيون  في  "أطفالنا  كتاب  وُيثِّل 

لألطفال؛ لكي يظل وجه احلضارة العربية مشرًقا في لغٍة عربيٍة سليمة، وفي طفل سوف يحكم 

َغَناَء عن الشعر، وال غناء للشعراء عن  العالم ال محالة. وحيثيَّات هذه الدعوة تكمن في أنه ال 

لعمل  الشعراء  من  أصدقاءه  فيدعو  الكتاب  مؤلف  تتملَّك  احلماسة  فإن  ولهذا  لألطفال؛  الكتابة 

نْي: ِشقَّ العربي" على أن يكون ذا  "ديوان الطفل 

1 - شق ُتمع فيه مناذج من التراث - ماضيه وحاضره - مع شروح بسيطة على أن ُتختار 

بعناية ودقة، وبه تعريف للشاعر صاحب القصيدة، ومناسبة القصيدة إن ُوِجدت.

يًصا، تتسع فيه الرؤية والرقعة الفنية على مستوى القصيدة أو  2 - وشق حديث ُمؤلَّف ِخصِّ

األلوان األخرى لإلبداع. 

ويبدو أن احلماسة نفسها هي التي دفعت الشاعر أحمد سويلم لتأليف كتابه "أطفالنا في 

فجر  منذ  لألطفال  الشعرية  الكتابة  مسيرة  لتتبُّع  ة  وجادَّ مخلصة  محاولة  في  الشعراء"،  عيون 

املعارف  دار  عن  الصادرة  الثانية  طبعته  أيدينا  بني  )والذي  اليوم.  وحتى  اإلنسانية  احلضارة 

.)1987 عام  "اقرأ"  سلسلة  بالقاهرة، 

في  يعلو  والعروبي  القومي  احِلسَّ  أن  لألطفال سنجد  أحمد سويلم  في شعر  نظرنا  وإذا 

قصائده، فنقرأ على سبيل املثال ديوانه "فلسطني عربية" )2003(، وِسَير ومالحم عربية )-2006 

2007( وديوان الفتي العربي )1997( وغيرها.

وتيء قصيدة "فلسطني عربية" كرؤية شعرية يقدمها الشاعر ألطفال املرحلة املتوسطة في 

ٍن أنيِق الشكل، صدر عن دار نهضة مصر بالقاهرة عام 2003 ويحتوي على قصيدة  كتاٍب ملوِّ

نة ومعبِّرة للفنان التشكيلي عبد العال. واحدة طويلة يرافقها رسوم ملوَّ

والقصيدة عبارة عن رسائل شعرية قصيرة ومتتابعة وال يوجد فاصل بينها، يوجهها مجموعة 

من األطفال الواعني لزمالئهم وأصدقائهم في املدرسة، وللفلسطينيني أصحاب احلق الساطع، 
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ولعقالء العالم كي ُيفيقوا من غفوتهم ويقفوا في وجه الباطل، ثم رسالة إلى اليهود أنفسهم، يقول 

فيها األطفال:

ة هذا تاريُخ األمَّ
منقوٌش باملجد

يا أعداَء اإلنسان
لو كنتْم شعَب اهلِل امُلختاَر

فَمْن نحُن؟
وا هذا الكذب ُكفُّ

أَفيقوا من غفوِتكم
لن جتدوا فينا إال عزَم األحرار

راياُت الباطِل فوَق معابدكم
تقطُر بدماِء الشهداء
مُة داود تبرُأ منكم َنْ

وموسى يف َتْوراِتِه
لن ُنغمَض يوًما َجْفنا

َد عن خطوِة حقٍّ لن نتردَّ
ى لو كانت بدماء حتَّ

وأيًضا هناك رسالة يوجهها األطفال إلى الله - سبحانه وتعالى - ضمن سياق القصيدة، 

يقولون فيها:

بارْك ياربِّ ُخطانا

اء من أجِل أشقَّ

عاُنوا قصَف األعداء

وهكذا تتكامل أطراف املُْرِسل واملُْرَسل إليه، أو أطراف الصراع )العربي - اإلسرائيلي(؛ 

م هؤالء الصغار ألبعاد القضية الفلسطينية، وهي مضمون  األمر الذي يدل داللة قوية على تفهُّ

كل الرسائل التي يحملها أو يبعث بها األطفال في قالب شعري اعتمد على الشكل التفعيلي ذي 

القافية املتنوعة مبا يناسب سن الطفولة التي يكتب لها الشاعر، ومما ُيحسب لهذه الرؤية الشعرية 

احتفالية  أو غيره - في  املدرسي -  املسرح  أداؤها على خشبة  أو  املمكن مسرحُتها،  أنه من 
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العرض سواء على خشبة  أو األطفال مشاهدي  املتفرجني  أكبر من  إلى عدٍد  فلسطينية لتصل 

املسرح، أو بعد التصوير احلي، عبر الوسائط املختلفة.

أما الرسالة الشعرية املوجهة إلى عقالء العالم، فيقول فيها الشاعر على لسان األطفال:

يا عقالَء العالم
أفيقوا من غفوِتكم

وِقُفوا يف وْجِه الباطل
كيف رضيتم بضالِل الفكر

ر وناَصْرُت هذا الشَّ
ة الصورُة واضحٌة وقويَّ

متأل أعيَنكم وضمائَركم
كيف غفلتْم عنها

من أجِل الطمِع اإلنساني
أفيقوا يا عقالَء العالم!

وهكذا يصوغ الشاعر معاني كبيرة، وقضايا كثيرة متشابكة، في سهولٍة وُيسر، وفي كلماٍت 

واضحة ُمبينة ال لبس فيها وال غموض، يفهمها ويتفاعل معها الطفل القارئ - أو املشاهد - 

فينحاز على الفور إلى عدالة القضية الفلسطينية، ويؤمن بها، ويدافع عنها، وهذا هو أهم مكسب 

يخرج به الطفل العربي من خالل الرؤية الشعرية التي يطرحها الشاعر أحمد سويلم، صاحب 

األعمال الشعرية الكثيرة لألطفال.

اة،  زة واملُصفَّ وها هو أحمد سويلم يواكب تطورات القضية الفلسطينية، ويقدم خالصتها املُركَّ

لألطفال من خالل هذا البناء الفني املتكامل "فلسطني عربية".

أما ديوانه "أحالمي اجلميلة" )2010( فقد احتوى على عشر قصائد طويلة، وجاء في 80 

ن املصقول، برسوم الفنان مسعد يونس، ومعظم قصائده جاءت على لسان  صفحة، من الورق املُلوَّ

الطفل نفسه، ويبدؤه شاعرنا بتوجيه رسالة للقارئ الصغير يقول فيها: "هذا ديوان جديد من 

الشعر السهل أقدمه لك. وهو متنوع املوضوعات. وال ُبدَّ أنك سوف تستمتع بقراءته ألنه يقدم 

لك عاملك اخلاص وعالقتك مع األشياء والطيور واحليوان، ويقدم لك أحالمك، ويفسر لك بعض 

األسماء؛ أي أنه ال يبتعد عن عامَلك اجلميل، وقد كتبته بالشعر وباللغة الفصحى اجلميلة املبسطة؛ 

ق جمال احلياة. أمتنى أن يروق لك  ل احلياة، واللغة هي أداتنا الرقيقة العذبة لتذوُّ ألن الشعر ُيجمِّ
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هذا العمل على وعٍد مبزيٍد من الشعر، ومزيٍد من اجلمال".

وهو في هذا التقدمي أو الرسالة يوضح الشاعر منهجه في الكتابة لألطفال، فهو يقدم شعًرا 

ًما للعالقة اخلاصة بني الطفل وعالم األشياء والطيور واحليوان،  سهاًل يقتحم عالم الطفل، ُمتفهِّ

معانًقا ألحالم الطفل، مفسًرا ملعنى األسماء التي قد يصادفها الطفل في حياته اليومية، فيعرف 

ن حصيلة ُلغوية معرفية باألسماء ومعانيها. ويوضح الشاعر  ما معنى هذا االسم وذاك االسم فيكوِّ

رة  أنه مستمسك باللغة العربية الفصحى في مخاطبته للطفل، ولكنها اللغة السهلة البسيطة املُيسَّ

لم يوضحا  الرغم من أن الشاعر والناشر  الطفولة مبراحلها املختلفة، وعلى  تناسب ِسنَّ  التي 

الثانية  من  للمرحلة  تنتمي  إنها  نقول  أن  نستطيع  فإننا  الديوان،  قصائد  إليها  املوجهة  السن 

عشرة فما فوق، ويفسر الشاعر ملاذا جلأ إلى الفصحى ولم يكتب بالعامية؛ ألن تلك اللغة هي 

ق جمال احلياة، وهو قول فيه من العموم ما يجعله ينطبق أيًضا على  أداتنا الرقيقة العذبة لتذوُّ

العامية، ففي العامية رقة وعذوبة وجمال أيًضا، ولكن الشاعر لم ُيِرْد أن يوجه خطاًبا يصُعب على 

د العرب والقادرة على  الطفل أن يفهمه عن ميِّزات اللغة العربية الفصحى وفضائلها، التي توحِّ

نقل أحاسيسهم ومشاعرهم القومية في كل ربوع الوطن العربي كما رأينا في قصيدة "فلسطني 

أو  التونسي  يفهمها  قد ال  السودان  وعامية  يفهمها املصري،  قد ال  املغرب  عامية  وأن  عربية"، 

السوري.. وما إلى ذلك من مفاهيم قد يصعب إدراكها أو التعامل معها في تلك الفئة الُعْمرية.

وعلى الرغم من إنتاج الشاعر الكبير لألطفال والذي سبق تبيان بعضه، فإنه يتمنى أن يروق 

للطفل هذا العمل اجلديد، فهل هو في َشكٍّ أالَّ يروق للطفل مثل هذا العمل، أم أنه شعور الفنان 

مع كل عمل جديد يقدمه، والقلق الذي ينتابه مع كل خطوة جديدة في عالم الشعر والفن. إنه َيِعُد 

الطفل مبزيد من الشعر ومزيد من اجلمال، فيؤكد بذلك تواُصَل الرسالة التي يعيش الشاعر من 

كه بعالم الطفولة وأهدابها. أجلها في متسُّ

يتميز هذا الديوان بوجود عوالم شعرية جديدة لألطفال؛ من أهمها أسماء ومعاني األصوات 

ف الطفل إلى هديل احلمام، وحفيف الشجر،  التي يقدمها الشاعر في صور شعرية متتالية، فيتعرَّ

وخرير املياه، وُمواء القطط، وصرير القلم، وصهيل اخليول، وزقزقة العصافير، وُعواء الذئاب، 

وُنباح الكالب، وطنني الذباب، ونعيب الغراب، ونقيق الضفادع، ونهيق احلمار، وفحيح األفاعي، 

وزئير األسد، وأبواق السيارات، وكلها أصوات قد يسمعها الطفل في حياته اليومية بأُذنه، وال 

يعرف أسماءها، ويظن أن كلها أصوات، ولكن من خالل القصيدة يدرك أن لُكلِّ صوٍت اسًما، 
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مبسًطا  قاموًسا  لنا  يقدم  الشاعر  وكأن  معناها،  وفي  يات  املُسمَّ في  واضحة  فروًقا  هناك  وأن 

رني مبعجم األصوات في اللغة العربية حلميد السيد رمضان وعدنان كرمي )دار  لألصوات، ُيذكِّ

طالس للدراسات والترجمة والنشر - دمشق 1993(.

وعن هديل احلمام يقول الشاعر على سبيل املثال:

أحبُّ هديَل احلمام
كأنَّ احلماَم يقول:

تعالوا وعيشوا حياة الوئام
وا العداء وُكفُّ

وا األيادي بحبل السالم وُشدُّ
ومن خالل هذه اجلزئية، أو من خالل هذا املقطع، يعرف الطفل أن صوت احلمام اسمه 

للسالم.  دائًما  يرمز  احلمام  وأن  هديل، 

أما صوت امُلَواء فهو للقطط:
أحبُّ ُمواَء القطط
وأعرف حني جتوع

وحني تداعب
وُأسِرُع أحمُل أشَهى الطعام لها

ثم ُتقِبل شاكرًة.. وتالعب
كما يعرف أن املواء تطلقه القطة في حلظة اجلوع، وأيًضا في حلظة اللعب أو املداعبة.

وهكذا يحصد الطفل أكثر من خمسة عشر صوًتا في تلك القصيدة لبعض الطيور واحليوانات 

املُتقارب  بحر  إلى  تنتمي  التي  "َفُعوُلْن"  تفعيلة  خالل  من  واحلشرات،  والشجر  واملياه  واألشياء 

الشعري، والذي تتميز موسيقاه وإيقاعه بالتدفق واجَلْرس الواضح في سمع الطفل. ونلفت إلى 

أن عنوان القصيدة هو "َأَحبُّ األصوات"، وليس "ُأِحبُّ األصوات"؛ مبعنى أنه هذه األصوات أَحبُّ 

أو  على بعض.  بعضه  اِخر: وهو صوت احلديد  الصَّ مثل  غيرها  أخرى  الطفل من أصوات  إلى 

اخَلْشَخَشة: وهو صوت السالح. أو اجَلراِجم: وهو صوت اللنب في الَوْطب )والوْطب: إناء للنب من 

اجِللْد( وهي أصوات قد ال يحبها الطفل، أو هي بعيدة عن عامله اليومي؛ لذا لم يتطرق إليها الشاعر.

ف الطفل أن  أيًضا من خالل قصيدة "أحالمي جميلة" يتعرض الشاعر لعالم الروائح، ويعرِّ

ي إلى عالم الروائح  مِّ هناك روائح ذكية، وروائح كريهة، وأن األنف هو جهازنا البشري، ودليلنا الشَّ
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مَّ هو إدراك الروائح. وذلك من خالل املقطع: الزكية واخلبيثة، الطيبة والكريهة. وأن الشَّ

أحلم أن أرى يف كل شارع
حديقًة من الزهور

تنشر يف املدى الروائح الذكية
تنقلها الريح إلى كل مكان

فال يشمُّ الناس
ذلك األذى من الدخان.

أحلم أن أشمَّ نسمة رقيقة
يف الصيف

ترطب اجلوَّ وتنعش النفس
وجتعل الناس تعيش دون خوف

، التي تختلف عن حاسة السمع في  مِّ ة، وهي حاسة الشَّ ويدرك الطفل مدى أهمية تلك احلاسَّ

قصيدة "أَحبُّ األصوات". وهنا ينجح الشاعر في إطالع الطفل على التفرقة احلقيقية بني عالم 

احلواسِّ املختلفة. إنه يدرس في املدرسة أن اإلنسان يلك خمس حواس؛ هي: العني لإلبصار، 

ق، واليد ِللَّْمس، ولكن كيف يتم توظيف ذلك فنًيا، وعن  ، واللسان للتذوُّ واأُلذن للسمع، واألنف للشمِّ

طريِق َنصٍّ شعرّي، يساعد على اتساع مدارك الطفل لوظيفة هذه احلواسِّ التي حبانا الله بها، 

هذا ما جنح فيه شاعرنا أحمد سويلم.

فإن  بعالم األصوات،  الشاعر  تعريف  "أَحبُّ األصوات" قد جنحت في  وإذا كانت قصيدة 

ف الطفل إلى معاني األسماء، وقد اتبع الشاعر  قصيدة "عاشت األسامي" جنحت في أن يتعرَّ

الترتيب املعجمي، الذي يبدأ بحرف األَِلف وينتهي بحرف الياء، في حديثه عن األسماء، فيبدأ 

اسًما  لكل حرف  ويختار  األخرى،  احلروف  بكل  مروًرا  "ُيْسَرا"  باسم  وينتهي  "إبراهيم"  باسم 

ويشرح معناه من خالل تفعيالت بحر اخَلَبب "فْعلن فِعلن فاعُل"، فيختار مثاًل اسم "شادي" متثياًل 

الشني: حلرف 

اسمي.. شادي 
أشدو بجميِل األحلان

ال أعرُف طعَم األحزان
فيعرف الطفل معنى اسم شادي، وأنه مرتبط باألحلان، وعندما يسمع أغنية فيروز "شادي 
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ْدو واألحلان. ولكنه عندما يعرف معنى  األحلان" - على سبيل املثال - يعرف أن هناك صلًة بني الشَّ

اسم فيروز )كَخَياٍر حلرِف الفاء( نفسه في قول الشاعر في القصيدة نفسها:

اسمي.. فيروز
بني بناِت بالدي مثل الفيروز

حجر يف بطِن األرِض كرمي وعزيز
يدرك أن فيروز - وهو اسم املطربة التي غنَّت لشادي في أغنيتها اجلميلة "أنا وشادي" - هو 

َحَجر من األحجار الكرية موجود في باطن األرض، وأنه حجر كرمي وعزيز. ولعلَّه يسأل وهل 

هناك حجر كرمي وعزيز؟ ليعرف أن هناك - بالفعل - نوًعا من األحجار ُأطلق عليها األحجار 

الكرية؛ ألنها ُتعدُّ من األحجار املميزة التي حتظى بروعِة الشكِل وجاذبيِة اللوِن والصالبِة العالية؛ 

النفيسة  واملجوهرات  األحجار  من  التي تعله  الدرجة  إلى  الكرمي  احلجر  قيمة  من  ُيعلِّي  مما 

الثمينة، وأن هناك أحجاًرا أقل شأًنا وهي األحجار شبه الكرية، وأحجاًرا أقل شأًنا وشأًنا وهي 

األحجار العادية، مثل أحجار البناء واألحجار اجليرية.

وُينهي الشاعر تلك القصيدة بقوله: 
واآلْن

هل أدركَت معي معنى بعض األسماء
وعرفت معانيها احُلْلَوة

من أَِلِف اللغِة إلى حرف الياء.
َيه للمعرفة والتعلُّم، فال نحسُّ  ونالحظ قول الشاعر: "هل أدركت معي" فهو يشارك الطفل تلقِّ

بنوٍع من التعالي على الطفل، بل هو يشاركه في يومه وفي علمه وفي تفكيره، وهو ما يجعل الطفل 

والشاعر متشاركني في اإلحساس.

لقد احتوى ديوان "أحالمي اجلميلة" على عشر قصائد طويلة نوًعا ما، ولكنها تتصف جميًعا 

بإعطاء الطفل جرعاٍت معرفيًة وتعليمية، إلى جانب القَيم الفنية واملوسيقية الشعرية التي تنوعت 

، وُمْسَتْفِعُلْن، وَفُعوُلْن(. وقد الحظنا أن قصيدة سويلم لألطفال  بني أربع تفعيالت )ِفْعلَْن، وُمَفاَعلَُتْ

دائًما ما تكون مكتنزة باملعلوماتية والشعرية؛ لتجيء مناسبًة متاًما لعصر املعلوماتية الذي نحياه 

جميًعا، فيشعر الطفل بأن الشعر لم يتخلف عن مواكبة هذا العصر الذي يعيش فيه؛ ومن هنا 

تأتي أهمية األعمال التي يقدمها الشاعر أحمد سويلم ألطفالنا.
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إشراقات الريادة الشعرية
عند محمد الهراوي؛ قراءة يف ديوان "سمري األطفال"

د. كمال اللهيب *

مقدمة:
يتقاطع عمل املمارسة النقدية مع األزمنة الثالثة؛ احلاضر واملستقبل واملاضي، فمع احلاضر 

يكشف خصوصيتها  عميًقا  استيعاًبا  األدبية  الظاهرة  استيعاب  على  النقدية  املمارسة  تراهن 

وطبيعة تفاعلها مع ما يحيط بها من متغيرات ثقافية وسياسية واجتماعية واقتصادية،... إلخ، 

ومع املستقبل تراهن على التنبُّؤ بآفاق جمالية جديدة تتجاوز اجلماليات التي استنفدت طاقتها 

اعية السالفة بالتحليل والوقوف على  اجلمالية، ومع املاضي عندما تتناول املشاريع والظواهر اال ُبدَّ

أهميتها التاريخة أو األدبية، والكشف عن أثرها املمتد إلى حلظتنا املعاصرة.

اوي، والذي  وسوف تتناول ورقُتنا حلظة إشراق املشروع الشعري للشاعر الرائد محمد الهرَّ

ص صاحبه في الكتابة لألطفال،  ُيعدُّ املشروع الشعري العربي األول في اكتماله اإلبداعي وتخصُّ

الصادر عام  ديوان "سمير األطفال"  املتمثلة في  املشروع  ذلك  بداية  نقطة  بالتحديد  وسنتناول 

1922؛ وذلك ملا له من أهمية تاريخية تتمثل في بداية التخصص في الكتابة لألطفال، وأهمية فنية 

تتمثل فيما ارتكز عليه من ُأُسس ثقافية وأخالقية وجمالية. 

محمد الهـَـراوي )1885 - 1939(:
من رواد مرحلة التأليف خصيًصا لألطفال، وكان لشوقي السبق الزمني في تلك املرحلة، 

ولكن مشروع شوقي لألطفال لم يستمر وتوقف بعد حني، ويكفيه شرًفا أنه قد فتح باب التأليف 

للكتابة لألطفال  الشعري  الذي يكرس مشروعه  اوي  الَهرَّ بعده محمد  ليأتي  خصيًصا لألطفال، 

االكتمال  عوامل  له  توافرت  لألطفال  شعري  مشروع  أول  صاحب  ويصبح  املِنيَّة،  وافتُه  حتى 

* ناقد وباحث متخصص في أدب األطفال، مصر.
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واالستمرارية، وتنوع املوضوعات واالجتاهات، والصدور عن مستويات متعددة تراعي احتياجات 

على  الطفولة  شعر  أمير  لقب  اطالق  إلى  دعا  ما  هذا  ولعل  املختلفة،  الطفولة  مراحل  وقدرات 

شأنها  من  ألن  قيمية؛  أحكاًما  تتضمن  التي  األلقاب  اطالق  كثيًرا  نحبِّذ  ال  كنا  وإن  الهراوي، 

التكريس ولو عن دون قصد لسلطة املاضي على احلاضر، ولن يقلل ذلك من األهمية التاريخية 

والفنية ملشروع الهراوي، وإن كان ال ُبدَّ من لقب نطلقه على الهراوي، فليكن ذلك اللقب ُمستمًدا 

من أمٍر ال خالف عليه، وهو ريادته التاريخية لشعر ومسرح األطفال.

النَّْظم  بنوع من  انفرد  الهراوي: شاعر مصري،  الزركلي في أعالمه أن  الدين  وذكر خير 

السهل، ابتكره لألطفال يحفظونه ويتناشدونه في مدارسهم وبيوتهم، ُوِلد في قرية "ِهِريَّة َرَزَنة" 

ف بوزارة املعارف سنة  وتعلَّم بالقاهرة ثم باإلسكندرية، وأنشأ "مجلة الرسول" وهو طالب، وُوظِّ

1902 - 1911 وُنقل رئيًسا للحسابات بدار الكتب بالقاهرة، فظل في عمله هذا إلى أن ُتوفي، 

له ُكَتْيبات لطيفة منها السمير الصغير، والطفل اجلديد، وأغاني األطفال، ومسرحيات األطفال، 

للحركة  َنَظمها  أناشيد  وله  األطفال،  وقصص  وديوان شعره،  الرسل،  وأنباء  األطفال،  وسمير 

إبَّانها)1(.  الوطنية مبصر في 

ومبقاييس عصره ميكن القول أن الهراوي قد أدى دوره التاريخي على أكمل ما يكون، فقد 

واجه النظرة املتدنية - حينها - نحو أدب األطفال، وقدم أول مشروع شعري عربي متخصص 

لألطفال، وظل وفًيا ملشروعه يعمل عليه حتى وافته املنية، ورثاه إبراهيم ناجي قائاًل:

لست أرثيَك أُيرثى خالـــٌد   في رحاب اخُللـــْد موفــور اجلزاء

كيف أرثيك أيرثى فاضل   عاش باخليرات موصول الدعاء

إمنا الدنيا هي اخلـــــــير على   قلـة اخلـــير وقحـــــط العظمـــاء

إمنا الدنيــا فتى عاش لــــــكم   باذاًل من قــوته حـــــتى الَفنـــــاء

فإذا مات فقـد عاش بكــم   فهـــــــو بالذكـــرى جديٌر بالبقاء )2(

مالمح الظرف التاريخي وتشكيل مشروع الهراوي:
تكشف املالمح العامة للخطاب الشعري عند الهراوي عن استيعابه العميق ملتغيرات عصره 

ووعيه بطبيعة ظروف وطنه واحتياجاته اآلنيَّة وتطلعاته املستقبلية، وقد اجتمع عند حلظة ظهور 

مشروعه الشعري في بدايات القرن العشرين عدٌد من املؤثرات الثقافية والسياسية واالجتماعية، 
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احمللية والدولية، التي كان لها كبير األثر في تشكيل خطابه الشعري، فإذا رصدنا أهم متغيرات 

الظرف التاريخي القريبة زمنًيا من حلظة صدور ديوان سمير األطفال في عام 1922، جند أن 

العالم كان قد خرج من احلرب العاملية األولى )1914 - 1918( وما زال يحاول االستشفاء من 

أهوالها، وكانت حركات التعليم والترجمة التي بدأت في القرن التاسع عشر بدأت ُتؤتي ثمارها في 

ر  ة حراك ثقافي وفكري واجتماعي وسياسي، يتنامى مع دعوات التحرُّ مصر والعالم العربي، وثمَّ

ست في عام 1908 ُتسهم في  الوطني وحترير املرأة، وبدأت اجلامعة اجلامعة املصرية التي تأسَّ

حتريك املياه الراكدة في الواقع الفكري والثقافي، كما كان ظهور املشروع الشعري للهراوي على 

مقربة زمنية من ظهور مشاريع إبداعية رائدة في عدٍد من الفنون مثل الرواية والقصة القصيرة 

واملسرح والسينما، وكانت مصر تقع حتت االحتالل اإلجنليزي والسيطرة العثمانية، وكان ثمة 

حدث له كبير األثر على مسيرة احلركة الوطنية بصفة عامة وعلى مشروع الهراوي بصفة خاصة 

وهو ثورة 1919، وفي ِخَضمِّ تلك املتغيرات جاء مشروع الهراوي، الذي استوعب ظروف وطنه 

الراهنة وتطلُّعاته نحو املستقبل، وآثر أن ميارس دوره الريادي في إعداد اجليل الناشئ ليصبح 

ذخيرة الوطن في مستقبله. 

التعليم طوق النجاة:
كانت احلملة الفرنسية قد أحدثت صدمة ثقافية أفاقت الشعب املصري من العزلة الفكرية 

والثقافية التي فرضها األتراك العثمانيون على العالم العربي، وبات من املسلَّمات التي ال تقبل 

للنهضة  األول  الشرط  هو  التعليم  أن  واملبدعني  املفكرين  من  العربية  النهضة  اد  روَّ لدى  الشك 

املأمولة، فلم يكن التعليم مطلًبا فردًيا يقتصر عائده على االرتقاء بالوضع االجتماعي للفرد، بل 

كان مبثابة طوق النجاة املأمول لتحرير الوطن؛ ولذا فقصائد الهراوي التي تكرِّس ألهمية التعليم 

جندها متتزج باحلس الوطني، ففي نشيد "فتيات املدارس" الذي يجري اخلطاب الشعري فيه على 

لسان فتيات املدارس، ويبدأ مطلعه تلك البداية احلماسية: 

نســــــعى إلدارك املنى ا بنــا، هيـَّا بنـا   هيـــَـّ

فيها فتوح العاملني)3( مبدارس ُفتحت لنـا  

ًرا إيَّاها مبصريتها: جند الهراوي يخاطب الفتاة التي تذهب إلى املدرسة ُمذكِّ

وُخذي النصائح واحفظي)4( يا بنَت مصَر َتيقَّظي  
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ومن النقاط املضيئة في مشروع الهراوي إميانه املبكر باملساواة بني اجلنسني، فقد أدرك 

بنظرة ثاقبة احتياج الوطن الناهض إلى تكاُتف أبنائه وبناته وتعاونهم مًعا:

ُروحــاِن في جســم احلياة إن البنني مع البنات  

تتعاونان على الشئون)5( فَيُد الفتى ويد الفتاة  

وملا كان على أبناء الوطن حقوٌق واجبة، فلهم باملقابل حقوٌق متساوية، ومن أهم تلك احلقوق 

حق التعليم، وكان الهراوي يكرس ألهمية التعليم بصفة عامة، ويشدد على تعليم الفتيات بصفة 

أمرها  ينتهي  البنت  أن  ترى  كانت  التي   - حينها   - البالية  التقليدية  النظرة  متجاوًزا  خاصة، 

املرأة  أن حترير  برؤية مستقبلية  يدرك  كان  كأنه  تعليمها،  من  فال طائل  وبالتالي  الزواج؛  إلى 

عن طريق التعليم ُيسهم في حترير الوطن؛ ولذا جنده يجري خطابه الشعري في غير قصيدة 

على لسان الفتاة املصرية، تلك التي لزمت الصمت قروًنا كثيرة، كما في قصيدة "طفلة تتوجه 

إلى املدرسة" التي يرسم فيها صورة منوذجية للتلميذة، منذ استيقاظها مبكًرا في الصباح، إلى 

وصولها املدرسة وحتصيلها العلوم، وهو يقدم تلك الصورة بطريقة ُمحبَّبة حتفز الطفلة القارئة 

إلى االحتذاء به، وجتعل األبوين يتوقان لرؤية ابنتهما في تلك الصورة املشرقة:

أغسل وجهي ويدي ورأسي أقوم في الصباح قبل الشمس 

ألبـــــس ثوبـــــًا غيـــره لليــوم وبعد أن أخلـــــــع ثوَب النـــــومِ 

نظيفـــــَة احلـذاِء والثيــاب وأغتــــدي وفي يــــدي كتـــابي 

ساعــــــيًة راضــــيًة مستبــشرة ـــــرة  قاصـــدًة َمْدَرســــتي ُمبكِّ

وأدخــــــُل املكتَب بانتظـــام أهدي إلى صواحبي سالمي  

وأحفــــــُظ العلــوم باإلمعــــان وأكتــــُب الدروَس باإلتقــــــان  

لكي تعيش عيشة سعيدة)6( كذاك فعل الطفلة احلميدة  

العلم والعمل: 
العلم  أهميَة  قصائدة  في  د  فأكَّ بالعمل؛  املقترن  العلم  إلى  الوطن  احتياج  الهراوي  أدرك 

مبفهومه احلديث، العلم الذي يقترن بالعمل والصناعة واإلنتاج والذي ينتج ثماًرا ملموسة تصبُّ 

في خدمة الوطن، وُتلحقه بركب األمم املتقدمة؛ ولذا فإن اقتران قيمَتي العلم والعمل من التيمات 

املتكررة في أشعاره، ففي "نشيد فتيات املدرسة" جنده يقول:
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فالعلُم نوٌر والعمل  َكْنٌز بأيِدي العاملني)7(

وال يستثني الهراوي من أبناء الوطن فًتى أو فتاة، في اقتران العلم والعمل، فيخاطب ُكاًل مبا 

يناسبه من أدوات، ففي قصيدة "يراعتي وإبرتي" يجعل اخلطاب الشعري يجري على لسان الفتاة: 

وإبـرتي قـــد ألبستـني القصبـَـا يراعـــتي قــد أكسبــتني األدَبا  

وتلك للقميــــص واجللباب فهـــذه للـــعـــلــــم واآلداب  

حتلية للجســــم أو للنفــس صنعهمـا في الثوب أو في الطرس 

َيَراَعـــتـــــي وإبرتي همـــا الِغَنى ا ُيقتــــــنى  غنيـــت باثنتــــــني عمَّ

ز الثيـــابـــا)8( وإبــرتــي تــــُطـــــرِّ ز الـكـتــابــَا   يراعــــتــي تـُطــــــرِّ

كما يتغنى على لسان الفتى بقيمَتي العلم والعمل، مؤكًدا أهميتهما وعدم تعارضهما 
قائًل:

ـــــــــــار وبعد الظهـر جنَّ أنا في الصبـــــح تلمـــيذٌ 

وأزميــــــــٌل  ومنشــــــار َفِلي قلــــــــٌم  وِقْرطـــاٌس 

فمــا في صنعتي عــــــار وعلمي إن يكن شــــــرفـًا 

نـــــَّاع مــقـــــدار ولـــلصـُـّ فـلـلـعــلــمـــاء مــرتـــبــــةٌ 

صورة الفتاة عند الهراوي:
عاصر الهراوي أحداث ثورة 1919، وشاهد خروج طلبة وطالبات املدارس ومشاركتهم في 

مظاهراتها، والتي واكبت دعوات حترير الوطن مع دعوات حترير املرأة، ورأى عن كثب املرأة 

وتطالب  احملتل،  ضد  الهتاف  تشاركه  الرجل  جانب  إلى  وتقف  الشارع  أرض  تنزل  املصرية 

باحلرية لوطنها؛ مبا ينمُّ عما لديها من وعي سياسي وِحّس وطني عميق، وبتحليل صورة الفتاة 

رها الهراوي في خطابه الشعري، جند دالئل كثيرة على أنه استمدَّ كثيًرا من مالمحها -  كما صوَّ

بطريقة شعورية أو الشعورية - من تلك الصورة املشرقة للمرأة املصرية كما جتسدت أمامه في 

سدها في خطابه الشعري كصورة منوذجية  ثورة 1919، والتي خلبته وجدانًيا وفكرًيا فآثر أن ُيجِّ

يريد للفتاة الناشئة أن تصير إليها.

ها الهراوي من املرأة املصرية املشاِركة في ثورة 1919، وجعلها  ومن أهم املالمح التي استمدَّ
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ركيزة بناء صوره الصورة النموذجية للفتاة في أشعاره، أنها متعلمة، ومتتلك وعًيا سياسًيا وِحًسا 

دون خجل،  الوطن  بحب  تهتف  وطنها، وهي  في قضايا  اإليجابية  املشاركة  نها من  مُيكِّ وطنًيا 

وملتزمة بضوابط مجتمعها وأخالقياته احلميدة، وحترز النجاح داخل وخارج بيتها، وفيما يلي 

استعراض سريع لتلك املالمح. 

أ: الفتاة املتعلمة
الشعري،  خطابه  مالمح  تشكيل  على  أثره  الفتيات،  تعليم  بضرورة  الهراوي  إلميان  كان 

و"صورة  املدارس"،  فتيات  "نشيد  مثل  قصيدة؛  غير  في  "التلميذة"  الفتاة  تواتر منط  في  متثَّل 

تلميذة"، و"طفلة تتوجه إلى املدرسة"، و"يراعتي وإبرتي"، و"فاطمة خطيبة"، و"َمْثَبنة التلميذة")9(، 

ويقدم الهراوي في قصيدة "فاطمة خطيبة" صورة منوذجية للفتاة املتعلمة، التي حتقق الغاية من 

نها من مؤازرة وطنها، ففاطمة  التعليم وهو الوصول إلى درجة من الوعي واحلس الوطني مُيكِّ

التي تتحدث عنها القصيدة )وكان الهراوي يستخدم أسماء أبنائه في قصائده( بعد أن ذاكرت 

لت املعارف الكثيرة، ينطلق لسانها باملعرفة التي تكشف عن وعيها باحتياجات وطنها في  وحصَّ

املستقبلية:  وتطلُّعاته  حلظة حاضره 

أسمـــــاعنا محاضــره فاطـــمة تلقــــــــــي على  

ـه ُمســـــاَمره كــــأنــــَـّ حــديــثــهـــا تســــوقــُه  

نـتـيـجــــــة املــذاكــــــــره قد ذاكرت وأظهرت  

عن العصــــور الغـــــابره ظلـــــت تقــــــــصُّ ِسَيًرا  

وعـــهــــدنا مناظـــــــره تعقـــــد بني عهــــــدها  

حتـتـــــــــاج للمــــــؤازره نا   تقـــــــــول: مصــــر ُأمُّ

على املـــدى مآثــــره والنيــــل ال ننسى له  

إلى النجوم الزاهرة)10( بالعـــــلم نعلــــــــو بهما  

ها ذخيرة ملستقبل وطنها، فهي التي  ويستكمل الهراوي بناء منوذجه املثالي للفتاة التي يعدُّ

حتقق التوازن وحترز النجاح في الداخل واخلارج، ذلك في قصيدة "فاطمة في املطبخ":

ولم تكن عن درسها تقـــــصر فاطمــــــة في بيتها تدبــــر  

من جتمع التعليم والتدبيرا)11( خير فتاة حُتسن األمورا  
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ب: الوعي الوطني لدى الفتاة

من أبرز السمات األسلوبية املتكررة الدالة في قصائد الهراوي على رغبته في حتفيز الوعي 

ًدا مصريََّتها وانتماَءها الوطني، فيخاطبها في  الوطني لدى الفتاة املصرية، مخاطبته إياها ُمؤكِّ

غير موضٍع من قصائدة قائاًل:

وُخذي النصائح واحفظي)12( يا بنَت مصَر تيقَّظي  

ياْبنــــَة النيـــــِل َمقـــــامـــا)13( ــــريا   واطلبي عنــــد الثُّ

َحِمــــَد النيــــــُل ُســــــراك)14( أنِت يا ِعـــزَّ ِحمــــاِك  

من صنيــــع املْكـــــــُرمات)15( يا فتاَة النيِل هــــــاتي  

بقـــــــــدمٍي  وجــــــــديـــــــد)16( ياْبنَة املجدين سودي  

نعومة أظفارهم،  نفوس األطفال منذ  الوطني في  الشعور  إلى غرس  يعَمُد  الهراوي  وكان 

بتوظيف حَيل فنية غير مباشرة، فيتناول على سبيل املثال ألعاب الطفولة احملببة لألطفال كاللعب 

بالكرة أو لعبة نط احلبل، ويبدأ بها القصيدة ثم ما يلبث أن يتحول بخطابه الشعري شيًئا فشيًئا 

فيجعله خطاًبا نابًضا بحب الوطن ُيجريه على لسان الطفل بضمير املتكلم، ففي "أنشودة لعب 

ا من اأُللْفة، يعقبه حواٌر  الكرة"، يجعل الهراوي الفتاة تلعب مع كرتها، وتدللها وتعقد معها جّوً

توجهه الفتاة إلى ُلعبتها األثيرة وتوصيها مبا عليها فعله:

رة ــــكَّ كـــــالسُّ أنت الُكــَرة  

هيَّا اصعـــــدي هذي يدي  

عنــــــدي أنا ُدوري هــــــنا  

وبي احتِذي)17( عني ُخـــذي  

إبداعًيا  تطبيًقا  بذلك  ليعطي  احلبيبة؛  لكرتها  النصائح  الفتاة  لسان  على  الهراوي  ويجري 

مبكًرا في غرس القَيم األخالقية واالجتماعية والوطنية في وجدان الطفل بأسلوب فني غير مباشر، 

تردد  أن  ُكَرتها  الفتاة من  تطلب  الوطن، عندما  االنتماء وحب  قيم  ليغرس  باخلطاب  يتحول  ثم 

معها تلك كلماتها التي تقُطر ُحًبا ملصر، في إيقاع سريع حماسي قوي رنان يحاكي إيقاع هتاف 

التظاهرات في ثورة 1919، فتهتف الفتاة وهي تطلب من كرتها أن تردد معها: 
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قـــــولي معي: كرتي اسمعي  

مصُر اغنمي مصُر اسلمي  

ِنلْـــــِت املــــنى ــــــــــــنا   يا ُأمَّ

طــــول الزمن يحيا الوطــــــن  

بني األمم)18( سامي العلم  

وفي "أنشودة َنّط احلبل" يستعير الهراوي إحدى الصورة اإليقاعية املألوفة في املظاهرات 

الوطنية كما جتلت في ثوة 1919؛ ليبني عليها أنشودته، وتتمثل الصورة اإليقاعية في مجموعة من 

الهتافات املتتابعة وعقب كل هتاف يتم تكرار عبارة "الزمة" ترددها اجلموع، في تناُغٍم بني الفرد 

واملجموع، فنجد الهتافات تتمثل في صدر كل بيت؛ أي شطره األول والذي ميثل صوت الفرد، 

ويعقبه العبارة "الالزمة" التي تتمثل في الشطر الثاني؛ أي َعُجز البيت والتي متثل ترديد اجلموع، 

والعبارة الالزمة هنا هي عبارة "فوق احلبل" التي تتكرر بعد الشطر األول من كل بيت:

فوق احلبل بنَت النيل  

"  " فخَر اجليل  

فوق احلبل حيِّ العلما  

"   " حيِّ الهـــرما  

فوق احلبل حيِّ مصـــــرا 

"   " مصر الكبرى  

فوق احلبل مصر العليا  

"   " أمَّ الدنـــــيا  

فوق احلبل مصــــر احلرة 

ة  "  ")19( َألَفــــــــْي َمرَّ

وقصائد الهراوي تؤكد أنه لم يكن يتعامل مع الطفل بوصفه كائًنا حبيًسا في عالٍم ُمنَبتِّ 

لَة عن واقعه، وإمنا كان يتعامل مع الطفولة بوصفها مرحلة لها خصوصيتها في غرس سمات  الصِّ

الشخصية النموذجية التي يتطلب الوطن أن يصير أبناؤه إليها.
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األساس األخالقي:
كان الهراوي وهو يؤسس مشروعه الشعري لألطفال على وعي باألساس األخالقي والتربوي 

للهدف  بأكملها  وُيفرد قصائد  فتتواتر األهداف األخالقية عنده في قصائده بل  ألدب األطفال، 

الصورة  بناء  يكمل  أن  يريد  فالهراوي  الطريق"،  في  البنت  "آداب  قصيدة  في  كما  األخالقي، 

النموذجية للفتاة التي خرجت تطلب العلم، وتطالب بُحريَّة وطنها مع التزامها باألخالق احلميدة:

على سنن الكمال واالحتشام إذا ما سرِت في الطرقات فامشي 

وسيـري في الطريق إلى األمـام وال تتلفــــتي مُيـنـــى ويـُســـرى  

فال يلفتك شيٌء في الزحــــــام فإما تبصـــري فيـه زحــــامــا  

وصدي السمع عن لغو الكالم ي بــني إســـراع ومـهـــل   وُمــرِّ

سبيل اجلد يا بنَت الكـــــرام)20( كذلك فاسلكي في كل سير  

الهوية املصرية: 
شهدت بدايات القرن العشرين حراًكا ثقافًيا وتفاعاًل بني اجتاهات متعددة املشارب، حاول 

كل منها تقدمي إجابته عن سؤال النهضة املنشودة، وكانت اإلجابة تتراوح بني العودة إلى التراث، 

التأسيسي ألدب  التاريخي  الهراوي انطالًقا من دوره  النموذج الغربي، وكان  أو االنفتاح على 

األطفال، مطالًبا بتحديد الُهويَّة التي يريد للناشئة أن يصيروا إليها، وجند أنه في قصائده لم 

يغفل األبعاد املصرية الفرعونية أو العربية واإلسالمية للهوية املصرية، ومن خالل قصائد مثل "دار 

اآلثار العربية"، و"احملَمل وَرْكبه"، و"دار اآلثار املصرية"، و"حفلة وفاء النيل"، و"األهرام"، و"أبي 

ل منها الهوية املصرية، ففي قصيدة "دار اآلثار العربية"  الهول"، جنده يجمع اخليوط التي تتشكَّ

يتضح انتماؤه العربي اإلسالمي وفخره مبآثر العرب وآثارهم التي يقول في وصفها:

يلوح فيها لعني الناظر العجب في مصر داٌر حوت ما خلَّف العرب 

إلى منابَر َكْم َرنَّت بها اخُلَطب فمن محاريَب زاَن النقُش حليتها 

إلى سهاٍم إلى ما يجمع الَيلَب ومن سيوٍف إلى ِدْرٍع إلى َزَرد  

ما خالها الطرف إالَّ أنها ُشُهب ومن مصابيح لوال أنها خزف  

إلى صحاٍف عليها يسطُع الذهب ومن َدواٍة إلى ِطْرٍس إلى قلم  

وثمَّ أزياؤهم رغــم الِبلَى ُقُشُب تهــا  دَّ ـِ فـَثمَّ  آثــارهـم تـــزهي بجـ

ما قورن الناُس حتى فاقِت الَعرُب)21( كذاك تنطق باإلعجاز آيتهم  
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وفي قصيدة "دار اآلثار املصرية" يستشعر الفخر بآثار باحلضارة املصرية القدمية، التي ال 

زالت اآلثار شاهدة على عظمتها التي فاقت كل وصف:

لئن ماتوا لقد تركت يداهم     على آثارهم معنى احلياة)22(

قدماء  من  وأجداده  املعاصر  املصري  بني  الصلة  أواصر  يعقد  الهول"  "أبي  قصيدة  وفي 

يقول: الزمن،  مدى  على  بقيت  التي  العجائب  هذه  َمْن صنعوا  آباؤنا  فهم  املصريني، 

عن خبرٍة ودرِس قــد شـــاده آبـــــاؤنا  

والرأس رأس إنِس اجلسم جسم سبع  

واجلسـم  رمــز البأس)23( الرأس عنوان احلجى  

الرابطة بني حاضر املصري وماضيه، ومكرًرا تيمته  ليوثق  بناء األهرام،  ويعرض ملعجزة 

األثيرة في ربط العلم والعمل قائاًل في وصف األهرام:

ك في العصور اأُلَول كانت نواويس امللو  

ُتضرب  عند املثل واليوم صارت آية  

العلم أمُّ العمل)24( تدل أن مصر أمُّ  

تدشني تقاليد االتجاه العلمي يف أدب األطفال:
والقَيم  بناء وترسيخ االجتاهات  أواًل  العلمي في أدب األطفال،  من أهم مرتكزات االجتاه 

العلمية اإليجابية في وعي األطفال ووجدانهم، وثانًيا وظيفة التثقيف العلمي عن طريق استحضار 

للعمل  الفنية  البنية  داخل  فنًيا  توظيًفا  إلخ  ومعارف...  وأفكار  مخترعات  من  العلم  ات  ُمستجدَّ

املقدم إلى الطفل، وتلك الوظائف نطالعها في غير قصيدة في "سمير األطفال"، قدم فيها الهراوي 

والطائرة  والباخرة  والترام  التليفون  مثل  عصره،  في  احلديث  العلم  ثمار  من  طائفًة  لألطفال 

و)احلاكي( الفونوجراف، وآلة التصوير )فوتوجراف(، ثم أعقبها بقصيدة "آيات العلم" التي تكرس 

لتأكيد قيمة العلم، وضرورته للفرد وللوطن في احلياة املعاصرة، وميكننا القول إن الهراوي بتلك 

القصائد كان يدشن التقاليد األولى لالجتاه العلمي في األدب العربي لألطفال.

وفي قصائده التي كان يستحضر فيها إجنازات العلم احلديث وثماره، كان يقدم كل ُمنَجز 

لهذا  اإلنسان  توصل  ملا  العلم  لوال  أنه  على  التأكيد  مع  ووظيفته،  أهميته  ُتبرز  بطريقة مبسطة 

ة )التليفون(: امِلَسرَّ االختراع، فيقول في وصف 
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صغيرة في احلجم ٌة في ُعــلبــة   ِمَســرَّ

يـــرن عــــند األم تدير فيها جرس  

من عندها بالرقم   تطلب من تطلبه  

بسلكها األَصم تنــقل مـا تــقـوله  

أو حادٍث مـهـم تسعف عند حاجٍة  

من معجزات العلم)25( فـــهــــذه مــعــجزة  

وفي قصيدة "آيات العلم" يضع الهراوي جماع رؤيته حول ضرورة العلم وقيمته، وُتعد تلك 

القصيدة من أوليات القصائد التي جندها ُتكرِّس لقيمة العلم في أدب األطفال العربي، يقول في 

مطلعها:

بــوا   فتيـاِتكم فالعـلُم َخـيُر ِقــــَواِم َربُّوا َبِنيكم، علِّموهم، هذِّ

خرجوا إلى الدنيا بغير ُحطاِم)26( والعلُم ماُل املعَدِمني إذا هم  

فالعلم حق للفتيان والفتيات على السواء، وهو سبيل النهضة املأمولة، واملعقودة على سواعد 

أبناء الوطن، وهو سبب نهضة البلدان املتقدمة في الزمن احلالي، واحلياة احلديثة كما يتصورها 

الهراوي صارت حرًبا، وسالح املرء فيها هو العلم:

ساٍع إلى حرٍب بغير ُحساِم وأخو اجلهالة في احليـــــاة كــــأنَّه 

والعلـــُم يرفُعها أَجــــلَّ َمقاِم ـــًة ويذلُّــــها  واجلهــــُل يخفُض ُأمَّ

تلك العلوُم إلى احملل الساِمي)27( انظر إلى األقوام كيف َسَمْت بهم 

ن العلم احلديث األمم املتقدمة   ثم يؤكد تكريسه ألهمية العلم احلديث ويستعرض كيف مكَّ

من السيطرة على الطبيعة، واإلتيان مبخترعات أشبه ما تكون باخليال:

ف أمرها بزمام ملك ُيصرِّ من راكٍب منَت الرياح كأنَّه  

ام أو غائٍص بالُفلك أو عوَّ أو ُمحِدٍث بالكهرباء عجائًبا  

سفن البحار تلوح كاألعالم أو مبدٍع قطر البخار ومنشٍئ  

ُصمَّ اجلماد بأحرٍف وكالم أو ُمرسٍل وحَي الهواء وُمنطٍق  

ُزَمًرا عليه يا بني األهرام)28( هذا هو العلم احلديث فأقِبُلوا  

وال يغيب على الهراوي في ختام القصيدة أن يحثَّ بني وطنه على اإلقبال على العلم احلديث، 

ًرا إياهم بتاريخهم العظيم وبانتسابهم إلى بُناِة األهرام. ُمذكِّ
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خاتمة:
حاولنا الوقوف على بعض املالمح الثقافية والفنية عند حلظة البداية في مشروع الشاعر 

الرائد محمد الهراوي، كما جتلَّت في ديوان "سمير األطفال" الذي ُكتبت قصائدة منذ ُقَرابة مائة 

عي أننا قد أحطنا بكل مالمح تلك البداية الرائدة، شديدة احلداثة مبقاييس عصرها،  عام، وال ندَّ

فضاًل عن اإلملام مبالمح املشروع اإلبداعي للهراوي في مجمله، ومن أبرز ما نستخلصه من تلك 

الوقفة املوجزة ما يلي:

والسياسي  الوطني  السياق  مبتغيرات  عضوًيا  ارتباًطا  الشعري  الهراوي  مشروع  ارتبط   -

عصره.  في  والثقافي  واالجتماعي 

بوطنه،  ارتباَطه  يؤكد  واقعه، فجعل  منعزاًل عن  كائًنا  الطفل بوصفه  الهراوي مع  يتعامل  لم   -

ويستشعر احتياجات وطنه وقضاياه، في لغٍة سلسٍة بسيطة، موظًفا لتلك الغاية آليَّاٍت فنيًة 

غير مباشرة، مثل جعله اخلطاب الشعري يجري على لسان املتكلم، فيجعل الطفل القارئ 

التي يرددها وكأنها تخرج من داخله، فيكون  وهو يقرأ بضمير املتكلم يتوحد مع األفكار 

ب تلك القَيم. أقرب إلى تشرُّ

- امتلك الهراوي رؤية مستقبلية سياسية واجتماعي ثاقبة، فآمن باملساواة بني اجلنسني، وضرورة 

صوتها  ظل  التي  الفتاة  أنطق  كما  والعمل،  العلم  واقتران  احلديث،  العلم  بأسباب  األخذ 

محجوًبا لقروٍن وأتاح لصوتها مساحاٍت واسعًة في قصائدة، أجرى فيها اخلطاب الشعري 

على لسانها. 

- كما أننا نرى أن الهراوي قد وضع في ديوانه "سمير األطفال" التقاليد األولى لالجتاه العلمي 

في أدب األطفال، وهو االجتاه الذي سيتطور ويتوسع مع األجيال الالحقة من ُكتَّاب األطفال 

على مدار مائة عام ويصير أحد أهم اجتاهات أدب األطفال املعاصر، وفي تقديرنا الشخصي 

أن االجتاه العلمي في أدب األطفال من أكثر االجتاهات املرشحة لصدارة أدب األطفال في 

الفترة القادمة.
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نظرة تقييمية لشعر األطفال عند أحمد شوقي

د. بخيتة حامد إبراهيم محمد *

يحتل شعر األطفال مكانة متميزة عن األجناس األدبية األخرى املوجهة إليهم؛ ففيه النغم 

الصوتي، والصور الفنية، واللفظ الرشيق، والعبارة اخلالبة؛ وهو بذلك قادر على حتريك املشاعر 

والدوافع الكامنة في روح املتلقي، وجعله أكثر وعًيا وتفاؤًل واندماًجا بعامله اخلارجي.

شوقي؛  أحمد  عند  األطفال  شعر  على  الضوء  إلقاء  البحثية  الورقة  هذه  حتاول  َثمَّ  ومن 

باعتباره صاحب اخلطوة الكبيرة في كتابة أدب لألطفال في العالم العربي احلديث، فقد جاءت 

أبعاًدا  األطفال  ُتكسب  التي  املعلومات  ًما من خاللها  ُمقدِّ والفكاهة،  كتاباته مزيًجا بني احلكمة 

شخصياتهم. تكوين  في  تساعد  وتربوية  إيجابية 

ومن هنا نستطيع القول بأن أحمد شوقي يأتي في طليعة الذين حاولوا تقدمَي شعٍر خاصٍّ 

باألطفال، ومن األوائل الذين دعوا إلى الهتمام بهذه الفئة، وجاء ليشق الطريق إلى مجال الكتابة 

املسارح  على  وتردده  الفرنسية،  اآلداب  على  واطالعه  فرنسا  من  رجوعه  فبعد  العربي،  للطفل 

هناك، ومعرفته لكثير من الفنون املختلفة؛ دعا إلى وجود أدب لألطفال فى عامَله العربي يكون 

بهم  يكون خاًصا  لألطفال املصريني  فًنا  يكتب  أن  أدب األطفال فى فرنسا، وحاول  على غرار 

يستمتعون به ويكونون مثل األطفال األوروبيني. يقول فى مقدمة ديوانه: "وجربت خاطري فى َنْظم 

احلكايات على أسلوب )لفونتني( الشهير، وفى هذه املجموعة شيء من ذلك، فكنت إذا فرغت من 

وضع أسطورتني أو ثالث أجتمع بأحداث املصريني، وأقرأ عليهم شيًئا منها فيفهمونه ألول وهلة، 

الله ألجعل ألطفال  إليه، ويضحكون من أكثره، وأنا أستبشر لذلك وأمتنى لو وفقني  ويأنسون 

املصريني مثلما جعل الشعراء لألطفال فى البالد املتمدنة منظوماٍت قريبَة املُتناَول، يأخذون احلكمة 

واألدب من خاللها على قدر عقولهم.

* مدرس األدب والنقد - كلية اآلداب - جامعة جنوب الوادي بقنا - مصر.



144
مجلة الطفولة والتنمية -ع 43 / 2022

واخلالصة أنى كنت ول أزال ألوي فى الشعر على كل مطلب، وأذهب من فضائه الواسع كل 

مذهب، وهنا ل َيسُعني إل الثناء على صديقي خليل مطران صاحب امِلَن على األدب، واملؤلف بني 

أسلوب اإلفرجن فى َنْظم الشعر وبني نهج العرب، واملأمول أننا نتعاون على إيجاد شعر لألطفال 

والنساء، وأن يساعدنا سائر األدباء والشعراء على إدراك هذه األمنية".

إذن كانت أمنية شوقي أن يكون لألطفال املصريني أدب مكتوب ِبُلَغتهم العربية، ويكون فى 

متناول عقولهم ويتعلمون منه احلكمة واألدب شأنهم فى ذلك شأن أطفال أوروبا. واستعان على 

حتقيق هذه األمنية بنداءين: وجه أحدهما إلى صديقه الشاعر خليل مطران؛ ليتعاونا فى خلق 

هذا اللون من األدب لألطفال. والدعوة التي وجهها إلى مطران نلمح فيها ريح الستنجاد، وكأنه 

يحس فى قرارة نفسه أن صديقه الشاعر أقَدر على خلق هذا اللون األدبي ألنه أصيل فى التجديد، 

وأكمل فى التأليف بني أسلوب اإلفرجن فى َنْظم الشعر وبني نهج العرب. لكن اخلليل لم يدخل هذا 

املضمار وترك شوقي يرود هذا الطريق وحده.

وطبيعي وشوقي شاعر أن يكون ما يؤلفه من أدب لألطفال شعًرا، لكنه ل يريده أن يكون 

محصوًرا فى الشعر؛ بل يود أن يكون لألطفال املصريني أدب فى صورته الكاملة من شعر ونثر؛ 

وإيجاده  إبداعه  فى  ليتعاونوا  وُكتَّاب  األدباء من شعراء  إلى سائر  الثاني  نداءه  ، وجه  َثمَّ ومن 

اللغة  العرب واملصريني. وقد استحدث شوقي فى  متكاماًل، وبذلك تتحقق أمنية شوقي ألطفال 

العربية نوعني من فنون أدب األطفال املكتوب؛ وهما القصة الشعرية واألغنية. وقد كتب لألطفال 

أنشودة  بني  ما  مقطوعات  لهم عشر  وَنَظم  قصة شعرية،  ثالثني  من  أكثر  الَقَصَصّي  الفن  من 

وأغنية. والقصص عند شوقي ميكن أن تهدينا إلى احلكم بأن الشاعر كان يدرك أن أدب األطفال 

أقوى سبيل يعرف به الصغار احلياة بأبعادها املختلفة، وأنه وسيلة من وسائل التعليم والتسلية، 

وأسلوب يكتشف به الطفل َمَواِطن اخلطأ والصواب فى املجتمع، وَيقُفه على حقيقة ما فى احلياة 

من خير وشر. وهذا الفهم العميق ألدب األطفال قد منح شوقي لوًنا من املعرفة الواعية بنوع 

األدب الذى يقدمه لألطفال، فأعطاهم به صوًرا من مجتمعهم الذى سيعيشون فيه، ومشكالت 

احلياة التي سيواجهونها فيما بعد.

ديوان شوقي لألطفال:
م األستاذ عبد التواب يوسف شعر شوقي لألطفال تقسيًما موضوعًيا، فالقصائد التي  قسَّ

ه، وبنته أمينة، وأولده الثالثة. ثم  ته، وُأمِّ قيلت عن األطفال، وصل بها ما كتبه عن األسرة، َجِدّ



145
مجلة الطفولة والتنمية -ع 43 / 2022

هها شوقي لألطفال  ص باًبا ألناشيد شوقي وأغانيه لألطفال قدم - بعدها - أربع قصائد وجَّ خصَّ

الذي تدور  للحيوان  وفًقا  ثم قدم حكايات شوقي عن احليوان،  البشر.  تدور أحداثها في عالم 

حوله احلكايات، فمثاًل: حكايات احليوان في سفينة نوح )تسع قصائد(، سيدنا سليمان والطير 

ر عبد التواب  )أربع قصائد( ثم قصائده عن األسد، والثعلب، والكلب والديك... إلخ، بحيث يسَّ

بذلك الطريق للدارسني الذين يريدون استخراج فلسفة شوقي من خالل قصائده حول كل حيوان، 

والوقوف عند براعته الفنية، ودقة تصويره لكل حيوان، ومدى فهمه وثقافته في اململكة احليوانية. 

واحلكايات التي َنَظمها شوقي تعود إلى عدة مصادر؛ أهمها:
ح بتأثره به في مقدمة ديوانه، ومع ذلك كان لشوقي بصماته  حكايات الفونتني: وقد صرَّ  -

اخلاصة. وملساته 

الَقَصص الدينّي واإلسالمّي: استمد منه حكايات عديدة، مثل قصة سفينة سيدنا نوح،   -

وقصة سيدنا سليمان مع الطير، ومن تلك احلكايات، حكاية )القرد في السفينة( يقول 

فيها:

املركِب في  َجَرى  مما  َيتَِّفْق  لم 

طـــــــِح السَّ بَأقصى  كان  فإنـه 

ْير واألَسمــــاِك وصــــاَح: يا لَلطَّ

ُســــــورا فَبعـــــــــَث النبيُّ له النُّ

َيلعُب يوًمــــــا  فيـــــُه  السَّ وبينما 

َينـــــــوُح َجى  الدُّ في  فسِمعـــوه 

املـــــاِء َسقْطُت من حماقتي في 

العه ومعرفته بالتراث، ومن  التراث العربي: وحكاياته في هذا املجال تدلُّ على َسَعة اطِّ  -
فيها: يقول  والُعْصُفورة(،  )الصيَّاد  حكاية  شوقي  صاغها  التي  احلكايات  تلك 

وُكلُّ مــــن فــوق الثََّرى َصيَّاُد ألَقى ُغــــــــالٌم َشَركـًا َيصطــــادُ 

لم َيْنَهها النَّهُي ول احَلـْزُم َزَجر َجر  فانحـــــدرْت ُعصفورٌة ِمَن الشَّ

فهذه احلكاية عبارة عن محاورة طريفة بني الصيَّاد واحلمامة، توضح أن الصياد كان يظهر 

يتركها  بهذا املظهر، فطلبت منه أن  البريئة  العصفورة  تلك  هاد؛ فانخدعت  والزُّ اك  النُّسَّ مبظهر 

فرفض، فقالت في نهاية احلكاية:

ككِذِب القـــــــرِد على نــــــوِح النبي

للَمْزِح ِخفِتـــــــه  من  فاشتـــاَق 

َهــــالِكي في  جِتـــدُّ  مِلْوَجــــٍة 

مســــرورا  لهًيـــا  فوَجَدْتـــه 

املركـــُب امِلياِه  على  به  جاَدْت 

نــــوُح يا  هاِلٌك  إني  يقـــوُل: 

وِصـــْرُت بني األَرِض والسمـــاِء
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مقالـــــَة العـارِف باألَســــــرار: وهَتَفْت تقــول لأَلغــراِر  

هِد من َصيَّاِد! َكْم حَتـَت ثوِب الزُّ ـادِ  هَّ إيَّاَك أن َتغتــَرَّ بالزُّ

جتاربه/ خبراته الذاتية: وفيها حكايات كثيرة؛ مثل: الديك الهندي والدجاج البلدي، الثعلب   -
والديك، ويستمر في احلكايات إلى أن يصل إلى الهدف املنشود في نهايتها.

أما األسلوب الذى يستخدمه شوقي فى الصياغة فقد كان بارًعا فيه براعة فائقة، وتتمثل 

ة والنظافة(،  براعته فى أنه أجرى احلديث فى بعض القصائد على لسان الطفل نفسه كما فى )الِهرَّ

إذ يقول:

وهــْى ِللَْبيـــِت َحليفـَــْه ـدُّ أليفــــــْه   ـِ تى جــــ ـرَّ ـِ هـــــ

ُدْميُة البيِت الظريفــــه هى ما لــــــم تتحــــــــــّرْك  

افة يقول: وفي نشيد الكشَّ

ـــــافُة في الـــــــواِدي نحُن الكـشَّ

والهادي  ِبعيسى،   ، ياربِّ

وَنستِبـــــــــُق اخلـــــيَر،  َنبِتـــدُر 

بالنفــــِس وخاِلِقهـــــــــا نِثــــــُق

َرياِحـــــينا َنــِرفُّ  ـــــهِل  السَّ في 

وتبنينــــــــا األَبـــــــــــداَن  نْبني 

ويف )اجلدة( إذ يقول:
ٌة تـــــَـــْرأُف بــــــي لــي جـَـــــــدَّ

ني َسرَّ شـَـــــــــــــــــــــيٍء  وُكــلُّ 

مشى أبي يومــــــــــــــــــــــًـا إليَّ

د بالضــــــــــْر غضبــــــان قد هــدَّ

فلم أَجـــــــــْد لي منـــــــــــه َغيـْــ        

فجعلتـــــــني خلفهــــــــــــــــــــــا 

وأحياًنا يجري احلديث على لسان )الشيء( فجعل )املَْدرَسة( هى التى تتكلم، فيقول:

حـــــاِدي لنا  وُح  الـــرُّ جبريُل 

الوطـــــِن بَيِد  ُخـــذ  ومبوسى 

واخُلُلـــُق اخلــالُق  َيرَضى  ما 

امِلـن في  ُوثوًقا  وَنزيــــــــُد 

شياطـــينا ـــخر  الصَّ وجنوُب 

املَــــــرِن اجلسم  في  ُة  والِهمَّ

ــْن أبـــــي ـِ أْحـــــَنى َعلـــَـىَّ مـــ

َمْذَهبــــي فيـــــــــــْه  َتْذهـَــُب 

ِب الـــُمــؤدِّ مشيـــة 

يضـــــــرِب لـــم  وإن  ِب 

َمْهــَرِب مــــن  تي  َجـــــدَّ َر 

وأختِبي بهـــا،  أجنـــــو 
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اْجَعلْنـــــي امْلَدَرسُة  أنـا 

َكَمأخـوٍذ َتفــْـــــــَزْع  ول 

للِفكـــــــِر  امِلْصبــاُح  أنا 

املجـــــِد إلى  الباُب  أنا 

َحـْوِشي في  َتْرَتـُع  غـًدا 

بإخـــــواٍن وألقـــــــاَك 

ويسوق القصيدة أحياًنا فى قالب َقَصصي ُمحبَّب، ويجري احلوار بني شخوص القصيدة، 

كما في قصيدة الوطن فأنطق )الريح( و )العصفورة( وجعل بينهما حواًرا يؤدي إلى الغاية التي 

للمساومة واألخذ والرد. ويصرح شوقي فى آخر  الوطن ل تخضع  يريدهــــا، وهي أن قضية 

القصيدة دائًما باملغزى الذي يريد أن يثبته فى ذهن الطفل، سواء أكان ذلك بصيغة الطلب كقوله 

عن النظافة:

نَّ َعلــى الَعيـْـــــنِ  ول ِباألْنـِف جيفه ـــرَّ ل مَتُ

َحَسَن الثَّوِب َنِظْيَفـــــه ْد أْن ُتالقــى  وَتعـــَـــــــــــوَّ

حيَفه ساِن ُعنـْواُن الصَّ ــْ  وُب َعلـــــى اإلن ا الثــَـّ إنَّ

والد  ابنها  مخاطبًة  ة  اجَلدِّ لسان  على  كقوله  التقريري،  االستفهام  بصيغة  كان  أم 
: حفيدها

َيْصَنُع إْذ أْنَت َصبـي؟ َألْم َتُكـــْن َتْصَنُع مــــــا  

أم كان بجملة تقريرية قاطعة فى نفيها:
ل َشيء َيْعـــــِدُل الَوَطْن َهْب َجنََّة اخُللْــــِد الَيَمـــنْ 

أو قاطعة فى ثبوتها، كقوله فى الرفق باحليوان:
َيْشكـو فـَـــال ُيبيـــُن َبِهيَمـــٌة ِمْسِكيـنُ 

َوَما لَـُه ُدمــــــــوع!  ِلسانـُـُه َمْقطــوعُ 

وميكن حصر األطر املتنوعة يف شعر شوقي لألطفال يف اجلوانب التالية:
أوًل: قصائد أحمد شوقي )عن( الطفولة.

ثانًيا: أناشيد وأغاني شوقي لألطفال.

ثالًثا: احلكايات الشعرية على لسان احليوان.

َعنِّـــي مَتـــْل  ل   ، كأمٍّ

جـِن  السِّ إلى  الَبْيِت  من 

ْهـــــــن للذِّ امِلفـاُح  أنا 

الُيْمن على  ادخْل  تعـــــاَل 

َصْحِني مــــــن  تشَبـُع  ول 

الّســـــــــــنِّ في  ُيدانوَنــَك 
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الذي استلهمها من أيسوب ولقمان  أما حكاياته عن احليوان فهي مستمدة من لفونتني، 

فكل  شوقي،  فعل  جالل  عثمان  محمد  فعل  وكما  العرب،  عند  احليوان  وحكايات  ودمنة  وكليلة 

حكاياته تنتهي - غالًبا - مَبَثل أو حكمة تلخص أو تفسر هذه احلكاية، ويكاد شوقي يجمع عدًدا 

كبيًرا من احليوانات والطيور في حكاياته.

ومن بني هذه احلكايات مجموعة )السفينة واحليوانات( حيث تخيل شوقي سفينة نوح، وهي 

ُتبحر عبر الطوفان، وقد حملت احليوانات املتنافرة املتعادية، لكن املنة ألَّفت بينها، فنسيت العداء 

العداء  من  األولى  احليوانات سيرتها  عادت  األرض،  على  السفينة  استقرت  إذا  حتى  والتنافر 

بُّ في السفينة، الثعلب في  والكراهية، وجتلَّى ذلك في قصائد: القرد في السفينة، نوح والنملة، الدُّ

السفينة، اللَّْيث والذئب، الثعلب واألرنب، احلمار في السفينة، األرنب وبنت ُعْرس.

وهناك قصائد أخرى ثنائية؛ مثل: الثعلب والديك، الشاة والغراب، فأر الغيط وفأر البيت، 

األسد والضفدع، األسد واحلمار، البغل واجَلَواد، اجلمل والثعلب،... إلخ.

وهذه معظمها حكايات أخالقية تنتهي بحكمٍة ما مثل قصيدة احلمار وثعالة، التي تقول:

يوًما َثَعالََة  أتى 

جاري  كنَت  إن  وقال 

كئيٌب فإنِّي  لي  ُقْل 

ِملَّا  األمس  مْوِكِب  في 

أرًضا   مولي  طَرْحُت 

عظيًما؟  أتْيُت  وهل 

أو حكاية الثعلب والديك الشهيرة، والتي تبدأ باحلديث عن شخصية الثعلب، وُتظهره على 

غير املعهود منه - املكر واخلداع - فيأتي في صورة الواعظ النَّاِسك الذي يحمد الله ويدعو إلى 

الهدى وإلى الزهد في الطيور، ويرسل رسوله إلى الديك ليدعوه ألذان الصبح، إل أن الديك بفطنته 

وحكمته سرعان ما يكشف مكر الثعلب ودهاَءه، ويرفض رسالته؛ وبالتالي يعجز الثعلب عن حتقيق 

غايته ومطلبه، وتكون بذلك نهاية القصة، يقول فيها: 

يومـًـــــا الثَّعلـــــُب  بـَـــَرَز 

َيْهـــذي األْرض  في  فَمشى 

ــــــ ِللَـّ احلمـــــُد  وَيقـــــوُل: 

ِحمــاُر واحــي  الضَّ مــن 

اجلــار ونعــَم  ــا  حّقً

ُمحتــار ُمفكــٌر.. 

الِكبــار وســاَر  ســرنا 

عــار؟ بذلــك  فهــل 

ِحمــار يــا  ل  فقــال: 

َفهـْــــــــَو َكْهـــــُف التَّاِئبينــــا

اِهدينــــا الزَّ َعيــــْـُش  َعْيـــَش 

فينـــــا بــــح  الصُّ لصــــالِة 
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يــــا عبـــــــاَد الله توبـــــــوا

الــــ  ْيِر؛ إنَّ  واْزَهدوا فى الطَّ

ْن  يـُــــَؤذِّ يـــَك  الدِّ َواْطُلبـــوا 

َرســــــــوٌل يــــَك  الدِّ فأتــى 

َعلَيــْــــِه األمــْــَر  َعـــَرَض 

ُعــْذًرا يــُك:  الدِّ فأجــاَب 

ــــي َعنـِـّ الثَّعلــــــــَب  ـــِغ  َبلِـّ

ــــْن مِمَّ التِّيجــان  ذوي  َعْن 

أنَُّهـْم قالــــــوا وَخيـْــــــُر الــــ

َيْوًما ظــــنَّ  َمْن  "ُمخطٌئ 

نت الفكرة التى أراد الشاعر توصيلها لألطفال، من خالل قوله  وأما نهاية القصة فقد تضمَّ

على لسان الديك: )مخطٌئ َمْن ظنَّ يوًما أن للثعلب دينا(، فيدعو األطفال إلى أخذ احَلْيطِة واحلذر 

من األشخاص املتالني املاكرين، ويعلمهم أنه مهما حاولوا أن يخفوا من صفاتهم الذميمة فإن 

ذلك ل َيُحول دون كشف حقيقتهم.

أو قصيدة سليمان والطاووس، وقد طالبه الطاووس أن مينحه صوًتا جمياًل فيكتمل جماله. 

لكن سليمان يعرف َكْم هو مغرور بشكله فما بالنا لو ُمنح صوًتا جمياًل أيًضا، وفي نهاية القصيدة 

يقول:

ُســليماٌن   لــه  فقــال 

البــاري  ِحكمــُة  تعالــت 

ــرَت يــا مغــرو لقــد َصغَّ

ْيــر لــم حتِفــل وُملــك الطَّ

ــو َأصَبحــَت ذا صــْوٍت فل

من َثمَّ حرص شوقي على إبراز القَيم والعادات والسمات السيئة في نفوس البشر على ألسنة 

احليوانات: الغرور، الِكْبر، الكراهية، الطمع، احلقد، احلسد، الغباء،... إلخ. ولكن بصورة درامية 

من خالل موقف أو حكاية تنتهي بحكمة أو َمَثل. 

ِمـــــْن إمـــــاِم النَّاِسكينــــــــا

وهـْـــــــَو َيْرجــــو أْن َيلينــــــا

املُْهَتديَنـــــا أضــَـــــلَّ  يــــــا 

احِلينــا الصَّ ُجــدودي  َعْن 

اللَِّعينــــا الَبْطــــــــَن  َدَخــَل 

العارفينـــا قـَــــــْوُل  َقـــــْوِل 

دينـــــــا" ِللثَّْعلَــــــِب  أنَّ 

الواِعظيـــنـــــا ِثيـــــــاِب  في 

املاِكرينــــــا َوَيســُــــبُّ 

العامَلينـــــــا إلـــِه  ــِه، 

كانــا الــذي  كان  لقــد 

َشــاَنا صنيُعــُه  وَجــلَّ 

ُكفراَنــا اللــه  ُنعَمــى  ُر 

وطغياَنــا ِكبــًرا  بــه، 

إنســاَنا! كلَّْمــَت  ملَــا 
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وهكذا فإن التربية اخُللقية والبتعاد عن الرذائل كانت محور الهتمام في قصص احليوان 

عند شوقي؛ ألنها تنتهي غالًبا مبا يشبه املوعظة واحلكمة.

وميكن تقسيم احلكايات التي جاءت على لسان احليوان عند شوقي إلى قسمني:
أ-  في األخالق والقَيم، مثل: )ضيافة قطة: حكاية متثل دور اخلير في اجتثاث الشر، ودعوة 

للرحمة(، )القرد في السفينة: دعوة إلى التحلِّي بالصدق ونبذ الكذب(، )سليمان والطاووس: 

حكاية عبرت عن الغرور والكبر والطمع(، )الثعلب والديك: حكاية تنمَّ عن الرياء الديني بعدما 

هاد على غير عادته(. ألبس الثعلب لباس النُّساك والزُّ

ب- الرمز، مثل: )األسد ووزيره احلمار: حكاية تنمُّ عن السخرية السياسية من احلاكم املستبد 

الذي يلقي أوامره حسبما مُيليه هواه(، )الديك الهندي والدجاج البلدي: حكاية عن اخلداع 

كيفية  في  والفيل: حكاية  األرانب  )أمة  املنشود(،  الغرض  إلى  للوصول  والحتيال  والغش 

املشورة، وإعالء صوت العقل واحلكمة واخلبرة(،... إلخ. 

بيد أن هذه احلكايات املوجهة لألطفال كانت متسمة مبا يجب أن يكون عليه األدب املقدم 

لهذه املرحلة من عمر اإلنسان من بساطة اإليقاع، وُيْسر اللغة ووضوح الهدف. 

أما عن الظواهر الفنية واألسلوبية في احلكاية على لسان احليوان في شعره، فتتلخص في 

اآلتي:

ديني  )َقَصص  وشرقية  لفونتني(،  )حكايات  غربية  بني  ما  احلكايات  مصادر  تنوع  أوًل:   -

ذاتية. وخبرات  وجتارب  عربي(  تراث  وإسالمي/ 

سياسي  بني  ما  حكاياته  في  املضمون  تعدد  تبلور  وقد  احلكايات:  مضمون  د  تعدُّ ثانًيا:   -

واجتماعي.  وفكاهي  وقومي  ووطني  وتربوي  وأخالقي 

تاًما ومجزوًءا؛  َجز  الرَّ رها بحر  البحور الشعرية القصيرة واخلفيفة: يتصدَّ ثالًثا: استعمال   -

نغماته. وسرعة  إيقاعه  لسهولة 

ائتالف في  إيجاد  الشاعر على  اللغوي واملوسيقي: فقد ظهرت قدرة  رابًعا: وحدة اإليقاع   -

اإليقاع اللغوي واملوسيقي، وهذا الئتالف يتسم بالثبات في اإليقاع املوسيقي املنغوم وفي 

اإليقاع اللغوي املتماثل، فال تنافر - إل في أحياٍن قليلة - بني الكلمات أو احلروف.

يخاطب  ل  احلكايات  باب  فمعظم  األطفال:  إلدراك  احلكايات  أغلب  مالَءمة  عدم  خامًسا:   -

مرحلَتي الطفولة املبكرة والوسطى؛ لعدة عوامل )ذيوع الرمز السياسي في احلكايات، طول 
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احلكايات(. بعض  في  اللغوي  املستوى  ارتفاع  احلكايات، 

-  سادًسا: خبرة الشاعر باحليوان والطير: فقد درس الشاعر أبطال حكاياته من احليوان 

احليوان. بعالم  وإحاطته  الواسعة  ثقافته  على  دلت  واعية  دراسة 

مثل حكاية)  معظم حكاياته،  في  واضحا  ذلك  ويظهر  احلكيمة،  األمثال  استرفاد  -  سابًعا: 

العجلة  وفي  السالمة  التأني  )في  املعروفة  احلكمة  من خاللها  يعرض  التي  وابنها(  القبرة 

ختامها: في  الندامة(،يقول 

وعاَش طوَل ُعمِرِه ُمَهنَّا ولــو تَأنَّى نـاَل ما مَتنَّى  

وغايُة املْسَتْعجلني فْوُته! لكلِّ شيٍء في احلياِة وقُتُه  

كذلك مثل حكاية )الكلب واحلمامة( يقول فيها:

الناُس بالناِس، وَمن َيِعْن ُيَعْن! هذا هو املعروُف يأهَل الِفَطن    

ومنه حكاية )اليمامة والصياد(، يقول في نهايتها:

ــــنِي كِّ ووقَعت فــي قبضِة السِّ فَسَقَطت من عرِشهــــا املَكنِي   

َملْكُت نْفِسي لو َملْكُت َمْنِطقي! تقول قوَل عارف ُمحقِّق:  

بني أحمد شوقي وعثمان جالل:
بقي هناك حقيقة تاريخية يجب اإلشارة إليها، وحتدث عنها كثير من النقاد وباحثو أدب 

األطفال، وهي إغفال شوقي التجربة املصرية التي سبقته وتأثره بعثمان جالل في )العيون اليواقظ 

في األمثال واملواعظ( باعتباره املاولة العربية األولى لترجمة حكايات لفونتني، فالشاعر أحمد 

سويلم يقرر أن شوقي كتب حكاياته ما بني عاَمْي )1892 - 1893( لكنها ُنشرت فى طبعة ديوانه 

األول التي صدرت عام 1898م. ومن َثمَّ - إحقاًقا للحق - فإن محمد عثمان جالل قد سبق شوقًيا 

فى كتابة هذا اللون، فالثابت أن عثمان جالل قد نشر الطبعة األولى من )العيون اليواقظ( ما بني 

عاَمْي 1848 و 1854؛ أي قبل مولد أحمد شوقي نفسه بنحو خمس عشرة سنة )ميالد شوقي 

ُبدَّ أن شوقًيا قد تأثر بالطبعة األولى من )العيون اليواقظ( التى  16 أكتوبر عام  1870(. ول 

صدرت قبل ميالده؛ إذ إن الطبعة الثانية منه صدرت بعد وفاة عثمان جالل نفسه بعشر سنوات 

)1908(، وبعد صدور أول طبعة من ديوان شوقي أيًضا بعشر سنوات، وهذه حقيقة تاريخية 

يهملها الكثيرون، حتى شوقي نفسه لم يذكر فى مقدمته لديوانه فى طبعته األولى أنه تأثر أو حتى 
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قرأ عثمان جالل، وإذا سلمنا بأنه لم يقرأه فهذا أيًضا مما نعيـب به على أحمد شوقي. وأحمد 

زلط يعجب من عدم التفات أحمد شوقي ألهم ُمؤلَّفات عثمان جالل، فميدان الترجمة كان عملهما 

بالديوان اخلديوّي قبل ترقية صاحب العيون إلى مناصب القضاء مبحكمة الستئناف، واألدب 

التمثيلي الذي راده أحمد شوقي مبسرحياته الشعرية، ل ُبدَّ وأن يشير إلى أن تكون هناك عالقة 

من نوٍع ما جمعت بني الشاعرين، مثل قراءة شوقي ملترجمات عثمان جالل املسرحية عن املسرح 

األجنبي، أو مجرد السماع بها.

، فإن أحمد شوقي يتفق مع عثمان جالل في قاسم مشترك يجمعهما، وهو تأثرهما  وعلى ُكلٍّ

بالفونتني من حيث اقتباس أو استرفاد مادة حكاياته اخلرافية، ثم تصرف كليهما في تلك املادة 

ُكلٌّ حسب مقتضيات فنه، ومستوى شاعريته، ودرجة القتباس أو النقل عن لفونتني. 

فتح  أنه  وَحْسُبه  األطفال،  أدب  مجال  فى  ملموسة  إضافة  شوقي  قدم  فقد  كله  ذلك  ومع 

الباب فى هذا املجال وشجع كثيًرا من الشعراء الذين سلكوا هذا الطريق، فقدموا لألطفال بعد 

ر أن يقدم ألطفال العرب أدًبا مكتوًبا  ذلك أعماًل كثيرة. وإذا كان رفاعة الطهطاوي أول من فكَّ

بالعربية، وكان عثمان جالل يقود مرحلة الترجمة فُعدَّ رائدها، فإن أحمد شوقي ُيعدُّ رائد مرحلة 

التأليف والتأصيل الفني، ويكفيه أنه لفت أنظار الُكتَّاب والشعراء العرب إلى مثل ذلك اللون األدبي 

املُستحَدث.

الخالصة:
على الرغم من أن أحمد شوقي كان صاحب أول صيحة عربية واعية في نهاية القرن التاسع   -

عشر إليجاد أدب للطفل العربي مماثل ألدب الطفل في الدول املتحضرة،  فإن نتاجه الشعري 

للطفل لم يكن كافًيا لسد حاجة الطفل العربي. 

نلمس بعض الصعوبة اللغوية واستعمال الرمز في بعض األحيان )ندمي الباذجنان، سليمان   -

إلخ(. احلمار...  والطاووس، خطبة 

يختتم شوقي - معظم - قصائده بحكمة مستوحاة من التراث العربي أو من بنات أفكاره؛   -

ليعطيها ُبعًدا أخالقًيا مؤثًرا في نفوس األطفال، فضاًل عن أنها ُمبَتغاهُ األول في كل قصائده. 

يتجلى بوضوح أن معظم ما قدمه شوقي يناسب مرحلة الطفولة املتأخرة، فقد أهمل مرحلة   -

املبكرة.  الطفولة 
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تبرز معرفة الشاعر ودرايته العميقة بعالم احليوان والطير طباًعا وسلوًكا؛ فقد درس أبطال   -

بالَغنْي. بدقة واستقصاء  ر طبائعها وتصرفاتها  واعية، فصوَّ حكاياته من احليوان دراسة 

الرفيعة  واألخالقية  الدينية  للقَيم  الداعم  التربوي  الجتاه  شوقي  أحمد  َقَصص  في  يتجلى   -

ًفا الشعر واحلكاية في الدعوة إليها، كاشًفا عن المتزاج بني القيمة  اإليجابية احلسنة، ُموظِّ

األطفال. جمهور  املتلقني/  في  للتأثير  الفنية  والظاهرة  اإلسالمية 

املراجع:
األولى    الطبعة  املصرية،  للجامعات  النشر  دار  زلط،  أحمد  وعثمان جالل،  األطفال بني أحمد شوقي  أدب   -

م.  1994 هـ،   1415

أدب األطفال فى البدء كانت األنشودة، أنس داود، دار املعارف، القاهرة، 1993 م.  -

-  أطفالنا فى عيون الشعراء، أحمد سويلم، دار املعارف، القاهرة، الطبعة الثانية.

الطبعة  القاهرة،  املعارف،  دار  أحمد سويلم،  العربي،  الطفل  ثقافة  في  البراءة دراسات  عالم  على  إطاللة   -

م.  2014 األولى، 

املصرية  الشركة  احلميد،  عبد  املنعم  عبد  على  وتعليق:  وتبويب، وضبط  أحمد شوقي، حتقيق  الشوقيات،   -

م.  2000 األولى  الطبعة  مصر،  لوجنمان،  العاملية، 

فتنة النص بحوث ودراسات نصية، محمد حماسة عبد اللطيف، دار غريب، القاهرة، 2008 م.  -

في أدب األطفال، علي احلديدي، مكتبة األجنلو املصرية، 2010 م.  -
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نماذج من شعر األطفال فى لبنان

د. عبد المجيد زراقط *

مـُقدمة 
راسة، تقدمي معرفة بشعر األطفال في لبنان، من طريق التعريف بأبرز  نحاول، في هذه الدِّ

باحلديث  البدء  املنهجيِّ  من  أنَّه  ونرى  لألطفال.  ًها  موجَّ َنَظُموا شعًرا  الذين  اللبنانيني  عراء  الشُّ

ره، وعن خصوصيَّة التجربة اللبنانية في  املوجز عن نشأة أدب األطفال في الوطن العربي وتطوُّ

املجال. هذا 

شيء من التاريخ
أدب األطفال حديث النشأة في األدبني: العاملي والعربي. وتعود بداية الكتابة األدبية لألطفال، 

في األدب العربي، إلى منتصف القرن التاسع عشر، وبالتحديد إلى سنة ١٨٤٥، وهي سنة صدور 

كتاب "تعريب األمثال في تأديب األطفال"، وهو كتاب مترجم عن الفرنسية، ترجمه عبد اللطيف 

له رفاعة الطهطاوي )1801 / 1873()1(. أفندي، ونقَّحه وعدَّ

ر أدب األطفال العربي؛ أوالهما متتدُّ من  ث عن مرحلتني عرفهما مسار تطوُّ وميكن التحدُّ

يادة  منتصف القرن التاسع عشر إلى أواخر العقد السابع من القرن العشرين، وهي مرحلة الرِّ

مع  التأصيل،  مرحلة  وهي  هذه،  أيامنا  إلى  العقد  ذلك  أواخر  من  متتدُّ  وثانيتهما  والتأسيس، 

يها بعض النقاد جتريبيَّة، بدأت منذ أوائل هذا القرن، وال تزال  مالحظة بدء مرحلة جديدة يسمِّ

ادها، كما يقولون، اإلتيان باجلديد املتميِّز  ة. وهي، كما تفيد تسميتها، جتريبية، يحاول روَّ مستمرَّ

الذي متليه حقائق العصر. 

* ناقد أدبي وقاص وروائي وكاتب أدب األطفال، لبنان.
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خصوصية التجربة اللبنانيَّة    
تتَّصف كتابة أدب األطفال، في لبنان، بصفات، منها:

كتب  طباعة  ومنها  لبنان،  في  والنشر،  الطباعة  جتربة  في  العربي  الوطن  ُكتَّاب  مشاركة    .1
ة عوامل، منها: وجود مطابع حديثة، وُدور نشر وتوزيع ناشطة،  لتوافر عدَّ األطفال؛ وذلك 

من  العمل  الفردية  للمبادرة  يتيح  احلرية  من  مناخ  وتوافر  وتسويقه،  الكتاب  جتيد صناعة 

ى الى غزارة اإلنتاج، واستسهال النَّشر، سواًء في دور النَّشر  قات؛ األمر الذي أدَّ دون معوِّ

لهذا األدب. ص قسًما  التي تخصِّ النَّشر  ة بأدب األطفال أم في دور  املختصَّ

ع املراجع التي يصُدر عنها هذا األدب بني مؤسسات تربويَّة طائفيَّة ومدارس خاصة، وُدور  2.  تنوُّ
ع الكتابات بني تقليدية وحديثة وجتريبية. نشر خاصة ، وتنوُّ

3. غياب أي فاعليَّة للدولة في هذا املجال، وغياب الرقابة والتوجيه.
مستوى  وعلى  اإلنتاج،  في  العرب  الُكتَّاب  مشاركة  مستوى  على  العربية  األقطار  حضور   .4
هذه  يراعي خصوصيَّات  اللبناني  األطفال  أدب  ناشر  جعل  الذي  األمر  السوق؛  التوزيع/ 

اإلنتاج)2(. جتويد  على  والعمل  وثوابتها  األقطار 

يف املرحلة األوىل 
يفتقر تاريخ أدب األطفال، في لبنان، في املرحلة األولى، إلى املصادر الالزمة لكتابته كتابة 

لهما مدرسي اعتمد على االختيار من  ث عن اجتاهني: أوَّ لة. ومع هذا، ميكن التحدُّ شاملة ومفصَّ

أدب الكبار وأدب األطفال ألدباء عرب ولبنانيني، وثانيهما أدب مطالعة غير مرتبط بالتعليم. وبدأ، 

نة ِحَكًما ومواعظ،  كما في كثيٍر من األقطار العربية األخرى، ترجمًة لألمثال والقصص املُتضمِّ

، ثم بدأ التأليف الذي لم يلبث أن ازدهر؛ ليلبِّي طلبات ُدور النشر  ثم تلت كتابات تقتبس وتعدُّ

املجالت  طلبات  أيًضا،  وليلبِّي،  العربية،  والسوق  املدارس  لتلبية حاجات  نشطت  التي  اخلاصة 

هة لألطفال التي كثرت في هذه املرحلة، ومنها: دنيا األحداث والفرسان. املوجَّ

هؤالء  ومن  األطفال،  شعر  كتابة  في  جتارب  املرحلة،  هذه  في  اللبنانيني،  للشعراء  وكان 

الشعراء، نذكر بطرس البستاني )1891 - 1883( وخليل مطران )1872 - 1949( وحليم 

وس )1888 - 1957( وإبراهيم املنذر )1875 - 1950( الذي َنَظم القصيدة املعروفة: "قلب  دمُّ

األم". ورياض املعلوف )1912 - 2013( الذي نظم قصيدة: "غنِّ ياعصفورة غنِّ " وإيليا أبي 
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ماضي )1889 - 1957(، وله عدة قصائد، منها: "طفولة" وميخائيل ِنِعيمة )1889 - 1988(، 

وله قصيدة "الطمأنينة" التي لم يخُل منها أيُّ كتاب مدرسي في املرحلة املتوسطة، ومحمد علي 

احلوماني )1898 - 1964( الذي نظم أناشيد مدرسية، وإلياس أبو شبكة )1902 - 1947(، 

ح"  وله جتربة متميِّزة في كتابة شعر األطفال، ومن قصائده، في هذا املجال: "يا بالدي" و"الفالَّ

و"أحلان الشتاء"، وحوارية "عيد في القرية" التي تتميز مبعجمها اللغوي السهل وعباراتها القصيرة 

ر  م، وروحها الشعبية، ومنها: "بائع احللوى: حلوى املعلَّل / سكَّ وبنيتها احلوارية، وإيقاعها املنغَّ

ل/ أحمر أخضر، أشقر...". مشكَّ

ونحن  وحفظناها،  قرأناها  التي  "وطني"  قصيدة  البستاني  بطرس  نظم  رة،  مبكِّ آونة  في 

تالمذة، وهي جتربة ناضجة جاءت في وقت مبكر، لتنطق برؤية وطنية، بلغة سهلة واضحة، في 

ا ركيكة أو متينة ُمصنَّعة، ومطلع هذه القصيدة: زمٍن كانت اللغة العربية فيه إمَّ

"سواد العني، يا وطني فداكا / وقلبي ال يودُّ سوى ُعالكا...".

ونظم خليل مطران مجموعة من األراجيز واحلكايات الشعرية لألطفال والشباب جمعها أخوه 

ألبير، وأصدرها بعنوان: "إلى الشباب". 

دين، وقد أسهم  اد احلركة القومية العربية، وأحد الشعراء املجدِّ وس من روَّ وُيعدُّ حليم دمُّ

في َنْظم شعر األطفال، وكنَّا قد قرأنا، ونحن تالمذة نشيده البسيط العميق، في آن، املتَّخذ شكل 

ح، واملعتمد بحر البسيط غير السالم: "أرض أجدادي"، ومطلعها:  املوشَّ

"عليك منِّي السالم / يا أرض أجدادي / ففيك طاب املُقام / وطاب إنشادي...".

ومن مناذج إبداعه الشعري:

"وقف الطفل، ونادى: يا أبي/ ألنا ُخلقت هذي النجوم؟ / فإذا كانت لنا، ما بالها / لم تُزْرنا، 

وهي في اجلوِّ حتوم؟ / ليتنا، يا والدي، نلمسها / مثلما نلمس أطراف الغيوم")3(.

يف املرحلة الثانية 
ث عن أهمِّ الشعراء اللبنانيني الذين َنَظموا شعًرا لألطفال، في املرحلة الثانية،  ميكن التحدُّ

من طريق اختيار ثالثة شعراء كبار، بوصفهم مناذج ممثِّلة، وهم: محمد علي شمس الدين وجودت 

فخر الدين وحسن عبد الله.  

األطفال  أدب  وكاتب  املعروف،  الكبير  الشاعر   )   -  1942( الدين  محمد علي شمس 
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واملقالة الفكرية واألدبية. يحمل إجازة في احلقوق ودكتوراه في التاريخ. ُيعدُّ في طليعة شعراء 

ة  احلداثة في الوطن العربي. حاز، سنة 2012 جائزة العويس الشعرية. ُترجمت أشعاره إلى عدَّ

لغات؛ منها اإلسبانية والفرنسية واإلنكليزية. أصدر ست عشرة مجموعة شعرية وثالثة كتب نثرية، 

وكتاًبا في البحث التاريخي، وأصدر، في أدب األطفال، مجموعتني قصصيَّتني؛ هما: "غنُّوا غنُّوا"، 

نة"، إضافة إلى نصوص شعرية ُنشرت في مجلة "أحمد". من قصصه: "عندما تهب  و"قصص ملوَّ

ة أم عاصم"، "نلتقي إذا جاء املساء"، "العودة إلى املنزل"، "صالة زهرة  العاصفة"، "حكاية اجلدَّ

عبَّاد الشمس"، "شاعر صغير"، "صورة تذكارية مع عصفور"، "أغاني املطر".

فدي أنَّ جتربة محمد علي شمس الدين، في كتابة أدب األطفال، متميِّزة، ومن  يرى بيان الصَّ

للطفل، كما  الواضح بالصورة الشعرية، واملوضوع الشفَّاف املناسب  أبرز صفاتها: "االهتمام 

نالحظ  في "خيمة في الكروم":

هر والقصب/ وجعلتها  "لي خيمة في َكْرمة العنب/ خضراء من ورٍق وأغصان/ زينتها بالزَّ

بيتي وبستاني/ تأوي إليها جنمة الليل/ وتنام فوق سريرها العالي/ والبدر يدنو من مداخلها/ 

نيا  ل الصيف/ وأعود منها قبل تشرين/ ما أجمل الدُّ فل يدخل ناعم البال/ أمضي إليها أوَّ كالطِّ

وألطفها/ في خيمٍة كالبيت تؤويني"")4(. 

يف، واملشهد هذا من املاضي، فخيمة الكروم، قلَّ أن  موضوع القصيدة مأخوذ من طبيعة الرِّ

ل  فه الشاعر بها، ويرسمها له في املقطع األوَّ توجد في هذه األيَّام، وابن املدينة ال يعرفها، فيعرِّ

ها بستاًنا يعني أنَّ ما  نة مزيَّنة، ويجعله يتخيَّل كيف تصبح هذه اخليمة بيًتا وبستاًنا. وغدُوّ ملوَّ

حولها أشجار تزهر وتثمر.

فل بعد أن يسكن في بيته اخليمة،  وفي املقطع الثاني يرسم الشاعر مشهًدا آخر، هو ما يراه الطِّ

ماء صافية، والنجمة المعة قريبة، والبدر داٍن...، يدخل كالطفل ناعم البال، وهذه صورة مبتكرة  فالسَّ

م  للطفل الذي يعيش في هذا اجلوِّ اجلميل. وينتقل الشاعر، في املقطع الثالث، إلى السرد الذي يقدِّ

معلوماٍت عن اإلقامة فيها، وُيفضي إلى اإلعجاب بجمال الدنيا ولطفها في هذه اخليمة.

سهلة،  بلغة  ولطفها  الدنيا  بجمال  فل  الطِّ فيه  يشعر  صافًيا  جمياًل  عاملًا  الشاعر  يرسم 

ل  ي ملموس، وصورها واضحة، يشكِّ معجمها اللغوي مألوف، وعباراتها قصيرة، ووصفها حسِّ

املدِّ  بحرف  املشبعة  قافيُته،  لكلِّ مقطع  مقاطع،  ثالثة  تتألَّف من  عناصرها،  الطفل عنصًرا من 

ي اخلطاب وضمير اخليمة، فهما محورا هذه  ر فيها ضمير املتكلِّم الذي يؤدِّ ِوي، ويتكرَّ وكسر الرَّ
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ل فيه َمْفُعوالت، إلى َفِعلْن، أو ِفْعلن، غير  ا الوزن فيبدو أنَّه بحر السريع الذي تتحوَّ القصيدة، أمَّ

ر، فيبدو كأنَّ البحر من الكامل الذي تكثر فيه اجلوازات. وهذا يعني أنَّ  أنَّ تفعيلة متفاعلن تتكرَّ

م هذه القصيدة  الشاعر ترك لتجربته أن مُتلي اإليقاع، وإن كان في ذلك انزياٌح َعَروِضي. تقدِّ

يف. معرفة بالطبيعة واحلياة فيها في مناخ لطيف جميل يحبِّب الطفل بالرِّ

جودت فخر الدين )1953 -   (: الشاعر الكبير املعروف، أكادميي، حائز شهادة املاچستير 
في الفيزياء، والدكتوراه في األدب العربي. َيْنِظم الشعر، ويكتب املقالة األدبية وشعر األطفال. 

شارك في تأليف بعض املعاجم. أصدر عشر مجموعات شعرية، وكتًبا في تاريخ األدب ونقده، 

ونشر قصائد لألطفال في مجلََّتْي أحمد وتوتة.

فاز بـ "جائزة الشيخ زايد ألدب الطفل والناشئة"، دورة 2013 / 2014، عن كتابه: " ثالثون 

هذا  بيان خصائص  في  وجاء  املنشورة سابًقا،  وهو مختارات من قصائده  لألطفال"،  قصيدة 

ز على التفكير اإليجابي، وتفضي في الوقت نفسه  ن قصائده "معاني شعرية حتفِّ الكتاب: تتضمَّ

ل، واستخدام اخليال، إضافة إلى بساطة اللغة وجمال اإليقاع الذي يصنع إحساًسا  إلى التأمُّ

ي إلى زيادة  ع القصائد واألفكار؛ ما يؤدِّ ي إلى صفاء النَّفس ونقاء الطبيعة، وتنوُّ إنسانًيا، يؤدِّ

اجلميلة،  ورسومه  األنيقة،  الكتاب  طباعة  عن  ناهيك  األطفال،  لدى  لية  والتأمُّ املعرفية  احلصيلة 

منسابة،  سهلة،  بلغة  ُكتبت  قصيدة  ثالثني  من  الديوان  هذا  يتألَّف  واملكبَّرة.  السهلة  وخطوطه 

وسليمة، تالئم مراحل الطفولة، كما أنَّها تنطوي على رسائل جمالية وتربوية، وتتوقف عند مظاهر 

ه وخياله". يراها الطفل ببصره وحواسِّ

من قصائد هذا الديوان التي تتميز بلغة سهلة، وموضوعات محبَّبة، نقرأ مقطوعة: "عصفورة": 

نتها/ باألزرق/ أطلقُتها/ لألفق/ َهَوْت ولم/ تزقزق". فاملقطوعة قصيرة،  "عصفورة/ من ورق/ لوَّ

تالئم املرحلة العمرية التي تتوجه إليها )5 سنوات وما فوق(، موضوعها مأخوذ من عالم األطفال، 

اعر بُلعبة من لعبهم، ويسرد وقائع من حياة هذه اللعبة، لكنَّ املفاجأة حتدث، فإذا هذه  فيتغنَّى الشَّ

م معرفة وترفيًها؛  ل، فهي لعبة، فالنَّص يقدِّ العصفورة ال تزقزق، وهذا يالئم ما جاء في البيت األوَّ

م قيمتني تربويتني: أوالهما معرفيَّة وثانيتهما ترفيهية، ِبُلغة سهلة، وعبارات قصيرة جًدا؛  أي يقدِّ

ف"، واإليقاع هو إيقاع  ز الرأي الذي يصف لغة شعر فخر الدين بـ "االقتصاد" أو "التقشُّ ما يعزِّ

َجز غير السالم، والقافية تتتاَبع كأنها أصوات هذه الطائرة الورقية التي ُتطلق  منهوك بحر الرَّ

لألفق، ويالعبها الهواء.
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ونقرأ مقطوعة "مطار": "حتلِّق طائراٌت/ وتهبط طائراٌت/ فناٌس يرحلون/ وناٌس يرجعون/ 

م  وأرجاء املطار/ تظلُّ على انتظار". تتصف هذه املقطوعة بخصائص املقطوعة السابقة، وتقدِّ

تتتاَبع في  الذي  الَواِفر  البحر  إيقاع مجزوء  معرفة باملطار، الذي ال تنقطع فيه احلركة، ويأتي 

ع. تفعيلته األولى ثالث حركات؛ لُتشعر بهذه احلركة التي ال تهدأ...، ولعل هذا ما جعل القافية تتنوَّ

ها: "األرض كاحلسناء/ بديعة األزياء/ تلتفُّ في اخلريف/  وإن قرأنا مقطوعة "فصول"، ونصُّ

بيع/ وَصْبُغها الفتَّان/ ظالله األلوان"،  فيف/ تبَيضُّ في الصقيع/ تخَضرُّ في الرَّ باألصفر الشَّ

نالحظ ما يأتي:

اء "توتة توته"،  فل، في عمر قرَّ 1.  تشبيه األرض باحلسناء؛ أي باملرأة احلسناء. ال يستطيع الطِّ

خمس سنوات، إدراكه، فهو يستحضر شرًحا لبيان أوجه شبه األرض باملرأة، وقد سبق ابن 

ومي إلى هذا التشبيه، ويستدعي شرًحا عن املرأة احلسناء، وغير احلسناء، وقبل ذلك  الرُّ

إعادة ما ُحذف، وهو املرأة، أو الفتاة.

الفهم،  "بديعة األزياء" صعبتا  لفظَتْي:  أن  نلحظ  الشَبه،  بيان أوجه  إلى  الشاعر  ينتقل  وإذ   .2

فبديعة لفظة غير محسوسة، واألزياء، جمع ِزّي، حتتاج إلى شرٍح طويٍل طويل، ثم كيف لطفل 

في هذا العمر أن يدرك أنَّ املرأة تغيِّر أزياءها كما تغيِّر األرض فصولها، أو العكس. هذه 

هة للكبار ومتداولة بينهم. لغة موجَّ

فما  اإلدراك،  بالشفيف" صعبة  "تلتف  أنَّ  ونلحظ  الفصول،   - األزياء  بيان  في  ل،  يفصِّ ثم   .3

د، وغير  إنَّه شيء غير محدَّ به في اخلريف؟  تلتفُّ األرض  الذي  فيف  الشَّ هو هذا األصفر 

باحلواس؟ وُيدرك  ُيرسم،  أن  هل ميكن  "الشفيف"؟  ما  ثمَّ  ُمدَرك،  غير  ثم  محسوس، 

تبَيضُّ  فإنَّ  اإلدراك،  صعب  "الشفيف"  كان  فإن  الفصول،   - األزياء  تغيُّر  تتبُّع  ويواصل   .4

؟ جنيب: ألن الثلج يسقط في  ن على تغيُّر األلوان، لكن لم تبيضُّ وتخَضرُّ محسوستان، وتدالَّ

قيع، وهل الشتاء هو الصقيع والثلج فحسب؟ ثم ملاذا الصقيع وليس الشتاء؟ جنيب:  الصَّ

باحلسن ما عالقة هذا  ولكن   ، تبيضُّ القافية فرضت هذا، وتخضرُّ استدعت 

ر والداللة، إضافة إلى  5.  إن صورة "ظالله األلوان" صورة صعبة اإلدراك، على مستوَيي التصوُّ

أنَّ لفظة "الفتَّان" صعبة اإلدراك، وغير محسوسة.

يبدو أنَّ هذه املقطوعة سهلة على مستوَيي تركيب العبارة واإليقاع، صعبة على مستوَيي 

ور الشعرية؛ ما يجعلها أقرب إلى شعر الكبار، على هذين املستويني، وعلى  املعجم اللغوي والصُّ

مستوى الرؤية التي تصُدر عنها والداللة التي تنطق بها.
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ر ضمير املتكلِّم؛ ليكون احملور األساس؛ ما يعني أنَّ هذه  وفي قصيدة عنوانها: "ُلَغِتي"، يتكرَّ

نات شخصيته: ن من مكوِّ اللغة هي ُمكوِّ

/ هي الفجر،  ،/ وحتميني/ فيها أمنو، وأغنِّي، وأحبُّ "لغتي العربيَّة حتضنني،/ وتخاف عليَّ

رب/  ، وحتميني/ لغتي سهل للَّعب/ أنغاٌم للطَّ وق/ هي الصحراء، هي البحر/ تخاف عليَّ هي الشَّ

أحالٌم، صوٌر/ آياٌت/ تعلو كاألشجار...")5(.

حسن خليل عبد اهلل )اخليام، 1944 -     (: جتربة حسن عبد الله، في كتابة أدب األطفال 
غ لكتابة هذا األدب والرعاية له. يحمل إجازة  ، وكاتُب أدب أطفال تفرَّ متميِّزة، فهو شاعٌر وقاصٌّ

الثقافية، وفي  الثانوية، وفي الصحافة  التدريس في املرحلة  العربية وآدابها، عمل في  اللغة  في 

تهَوى  أسرة  في  نشأ  عمره.  من  الثانية عشرة  في  وهو  قصائده،  أولى  كتب  األطفال.  صحافة 

لت لديه َملَكة القّص. ينتمي  القصص والسَير الشعبية. كان يصغي إلى احلكايات، ويحكيها، فتشكَّ

الرابعة عشرة من عمره،  الكتب، وهو في  اقتنى  باكًرا.  والثقافة  ياسة  السِّ إلى  تعرَّف  إلى جيل 

وقرأها، وناقش محتوياتها هو ورفاقه في زمن كان حافاًل بالنَّشاط السياسي واالجتماعي والثقافي 

اليساري واألحالم القومية املشرقة. بدأ مسيرته األدبية شاعًرا للكبار، فأصدر مجموعته الشعرية 

ْردارة" وهي قصيدة طويلة أخذت عنوانها من اسم  األولى: "أذكر أنَّي أحببت" سنة 1978، "والدَّ

ردارة" الذي يروي "مرج اخليام" الواقع على احلدود اللبنانية الفلسطينية سنة 1981. كان  نبع "الدَّ

ج فيه شعر  أحد شعراء املجموعة الشعرية التي ُأطلق عليها اسم "شعراء اجلنوب" في زمن توهَّ

هذه املجموعة، في كلية التربية، في اجلامعة اللبنانية. ثم انفضَّ عقد هذه املجموعة، ومضى ُكلٌّ من 

شعرائها في مشروعه الشعري. قلَّ إنتاج حسن عبد الله الشعري بعد االجتياح اإلسرائيلي للبنان 

سنة 1982، وكان قد استجاب، سنة 1977، لدعوة "دار الفتى العربي" لكتابة مجموعة من قصص 

األطفال، فكتب القصص، وصدرت في ما بعد، عن "دار الفارابي" ضمن سلسلة "جنَّة األطفال".

اًل، فوجد نفسه أقرب إلى عالم األطفال من عالم الكبار،  يبدو أنَّ هذه التجربة مثَّلت لديه حتوُّ

نها وليد غلمية. فأصدر "أنا األلف"، وهي مجموعة أناشيد لألطفال، عن "مؤسسة تالة"، وحلَّ

ن له مارسيل خليفة وغنَّى قصيدتني؛ هما: "أجمل األمهات" و"من أين أدخل في الوطن"؟ حلَّ

1999، مجموعة شعرية عنوانها: "راعي الضباب"، وسنة  بعد صمت طويل، أصدر، سنة 

التأمل". إنها "شعر  الوردة"، يقول  2012، مجموعة أخرى عنوانها: "ظل 

أدب  حقل  في  األدبي  االبداع  "جائزة  ونال  ونثر،  شعٍر  بني  لألطفال  كتاًبا  ستني  أصدر 
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األطفال" سنة 2012، من مؤسسة الفكر العربي، نذكر من هذه الكتب، إضافة إلى "أنا األلف"، 

اجة الزرقاء"، "على أبواب الصني"، "امتحان"، "التفاحة"، "لسُت لًصا"، "األصدقاء األعداء"،  "الدرَّ

"يوم خارج املدرسة"، "الكيس الضائع"، "بني هذا وذاك"، "أغنية الفصول".

تقول نوال الَعلّي: حسن عبد الله "صاحب أحد أعذب األصوات الشعرية في جيل السبعينيات، 

يعيش في الهامش مثل "صياد الفخ" )عنوان إحدى قصائده(. حياته كلها حتدث بني مقهيني في 

بيروت: "كافيه دي باري" نهاًرا، و"سيتي كافيه" مساًء. 

"الطفولة هي  سبب هذا الشاعر العصفور... الطفولة كل أسبابه")6(.

فل، في داخله، ال يزال متوهًجا، كما يقول طالل سلمان: حسن عبد الله   هذا يعني أنَّ الطِّ

فل، في داخله، متوهًجا، قلًقا، مدثًَّرا  يب، فيبقى الطِّ لَع، ويبلغ ما تبقَّى من شعره الشَّ "يدهمه الصَّ

ذاجة..، رمبا لهذا يعتبره كثيرون مثلي واحًدا من أجنح األقالم التي كتبت لألطفال..."، أما  بالسَّ

قصائده لألطفال فعديدة ومتميِّزة حتى حتسب أنها تشكل سيرته الذاتية. 

سبب آخر من أسبابه هو اجلنوب. يضيف سلمان: "ال ينسى حسن العبد الله اجلنوب، بل 

لعله يهرب إليه كلما أحسَّ أنه يريد أن يتنفَّس ملء رئتيه. 

يكتب عن اجلنوب:

"جيم، جيم اجلنوب، أو جبل عامل/ اجلنة أو اجلحيم/ اجلنة عندما ما يكون لي/ واجلحيم 

ي")٧(. عندما يكون لعدوِّ

يحمل  كتاب  في  صدرت  الفصول"،  "أغنية  عنوانها:  طويلة  قصيدة  الله  عبد  حلسن  نقرأ 

د سعيد بعلبكي. سوم حملمَّ ه إلى املرحلة العمرية )5 سنوات وما فوق(. الرُّ العنوان نفسه، وموجَّ

سم على الغالف يشير إلى الفصول األربعة، الورق أبيض  يتخذ الكتاب شكل املربَّع، والرَّ

مصقول، واإلخراج متقن. والصفحات يتقاسمها رسٌم في األعلى يأخذ ما يزيد على ثلَثْي مساحة 

يقلُّ عن سطرين في الصفحة،  يزيد على خمسة أسطر، وال  والنَّص في األسفل، ال  الصفحة، 

بها؛  ُمغٍر  للقراءة،  مريح  وهذا  الكتاب.  25 صفحة هي عدد صفحات  23 صفحة من  نه  تتضمَّ

وخصوًصا أنَّ الرسوم، وإن لم تكن واقعية، موحية، فعلى سبيل املثال، نلحظ في بداية القصيدة، 

عد، ويوحي به رسم  ولَدى احلديث عن الشتاء، أنَّ الرسم يوحي مبظهرين من مظاهره: األول الرَّ

البنت وهي تضع كفيَّها على أذنيها، والثاني املطر، ويدل عليه حمل الصبي ملظلٍَّة، واملاُلحظ أنَّ 

بة، وترتدي ثياًبا شرعيَّة، ما ينطق بداللة دينية، وأنَّ الصبيَّ يضع على رأسه طاقية  البنت، محجَّ

حتميه من البرد.



163
مجلة الطفولة والتنمية -ع 43 / 2022

ع"، ويلي  رد: "حلَّ الشتاء بأرضنا/ فيما اخلريف يودِّ ، بعد العنوان: الشتاء، بالسَّ يبدأ النصُّ

هذا  واجلبال، وضرر  واحلقل  والشجر  واملطر  والبرق  عد  الرَّ عن  ويخبر  وصف سردي. يصف 

الفصل ونفعه وطبيعة احلياة فيه. ثم يلي، بعد العنوان: "الربيع"، الوصف السردي للربيع: "هذا 

الربيع قد أتى/ أتى، أتى، بعد الشتاء"، فيخبر عنه، وهو يصف ُحلولَه وهو فتى وضحكه، وشبَّهه 

فل، وكل شيء فيه جنة: من زهر وطير وجدَول وهواء...، ما ُيغري بالنزهة، ثم يأتي الصيف،  بالطِّ

ونقرأ، بعد العنوان: "الصيف" عبارات َوْصفية، ويبدو كأنَّ السياق ُقطع، وبدأ نصٌّ جديد، ُجمُله 

التني  القمح وكروم  وام، تصف هذه اجلمل سماء الصيف، وشمسه، وحقول  بالدَّ إسمية توحي 

ياق  ه وحشراته وحياة األطفال فيه بعيًدا عن مدارسهم. لكن هذا السِّ والعنب والبساتني فيه، وَحرَّ

رد الوصفي، فُتخبر  ال يستمر، إذ ُيقطع، ويبدأ، بعد العنوان: "اخلريف" الوصف السردي والسَّ

النسمة الباردة عن قدوم اخلريف، ثم يخبر هو عن أشجار احلديقة: "يابسة صفراء الورق"، وعن 

الريح، والشمس الشاحبة، وعن احلياة فيه، فيذهب أهالي قريتنا لقطاف الزيتون...، وتعود الدنيا 

ر الشاعر،  من لهو الُعَطل إلى العمل الذي يسعد به اجلميع. ويعود الطفل إلى مدرسته...، ويقرِّ

في ختام القصيدة: "فحياة اإلنسان فصوٌل/ دائرة كفصول السنة".

َوْصفية،  متماسكة، سردية  بنية  وتتخذ  السنة،  بفصول  معرفة شعرية  القصيدة  م هذه  تقدِّ

ووصفية سردية، ثم وصفية، ثم وصفية سردية...، وتنتهي بتقرير حكمة مباشرة تأتي خالصًة 

ملا متَّ التعريف به. والسؤال الذي ُيطرح هو: هل ميكن لطفل السنة اخلامسة أن يعرف أنَّ حياة 

اإلنسان شتاء وربيع وصيف وخريف؟ إنَّ هذا يحتاج إلى شرح؛ وخصوًصا إن ُطرح السؤال: 

والوالدة  املوت  وعن  والطبيعة؟  اإلنسان  بني  الفرق  على  الكالم  سيتمُّ  هل  اخلريف؟  بعد  ماذا 

بط بني فصول السنة وفصول احلياة اإلنسانية أمر شائك ُيفضي إلى الكالم  اجلديدة؟ يبدو أنَّ الرَّ

الطفوليَّتني  املرحلتني  يدركها في  أن  فل  الطِّ السهل على  ليس من  دينيَّة،  ميتافيريقية  أمور  على 

هة إلى سن اخلامسة  اللتني تليان السنة اخلامسة من العمر، والنَّص على أن هذه القصيدة موجَّ

وما فوق غير دقيق، وإن كان يعني أن اإلبداع ليس له عمر يقرؤه الصغير والكبير، فإن أموًرا قد 

ال يستطيع الصغير إدراكها في مرحلة عمريَّة معيَّنة.

ين، وفيها، كما مرَّ بنا شبَّه الشاعر  ر هذه القصيدة مبقطوعة "فصول" جلودت فخر الدِّ تذكِّ

بيعة باإلنسان وفصولها مبراحل حياته،  اعر الطَّ األرض باحلسناء، وفي هذه القصيدة يشبِّه الشَّ

وكلٌّ من التَّشبيهني صعب اإلدراك على ابن طفل اخلامسة من العمر، والسؤال الذي ُيطرح هو: ِلَم 
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هذا االهتمام بالفصول وشبهها باإلنسان؟ أليس من طرائق أخرى للتعريف بالفصول؟ في كتب 

القراءة القدمية نصٌّ سردي جميل، يروي حكاية رجل لم تستطع ريح الشتاء أن جتبره على خلع 

ة قصيرة  معطفه، وجعلته حرارة الشمس يفعل ذلك، فبان الفرق بني الفصلني للطفل، وهو يقرأ قصَّ

مة معرفة جماليَّة. ُمسلِّية ممتعة؛ مقدِّ

إيقاع هذه القصيدة الَوْزِني هو إيقاع مجزوء بحر الكامل، غير السالم، ويكاد يكون لوفرة 

جز، وهذا يدلُّ على أن انزياًحا َعُروضًيا  اجلوازات: ُمْسَتْفِعُلْن بداًل من ُمَتَفاِعُلْن من مجزوء بحر الرَّ

دة في  اة، والقافية متنوعة، موحَّ حدث، غير أنَّ القصيدة بقيت تقليدية عروضًيا، فهي موزونة ُمقفَّ

عة في باقي األقسام، ويبدو أنَّ وحدة القافية ُتلجئ الشاعر إلى تشبيه  القسم األول = الشتاء، متنوِّ

ر الّطفل، فاألقرع ليس "األْصلَع" فحسب، كما  شجر احلديقة بـ "األقرع"، وهذه كلمة توحي مبا ينفِّ

ع". أو يستخدم مفردات مضافة  ح"، و"تتضوَّ أنها جتعله يستخدم مفردات صعبة الفهم مثل "تتلفَّ

ويحذف املضاف إليه، كما في "وكل شيٍء منظر"؛ أي منظر جميل، وقد يكون، في هذا احلذف، 

حتفيز ملشاركة الطفل في التفاعل مع النَّص.

املعجم اللغوي مألوف وسهل، واملعنى في الغالب ُمْعجمي ال يحتاج الطفل إلى جهد لتحصيله، 

ية؛ مثل "خلَّى" و"ينّط"  لكن النَّص ال يخلو من كلمات صعبة الفهم، ملتبسة املعنى؛ مثل "تتيه" وعامَّ

و"يفرقع" و"ينقره"، وقد تكون العاميَّة ذات األصل الفصيح ُمحبَّذة في السياق الذي يقتضيها، كما 

أنَّ بعض املفردات غير دقيقة األداء، فاألشجار في اخلريف ال تغدو "يابسة"، إمنا عارية، والصيف 

ليس "املتواري"، وإمنا املنقضي.

املنفية  وجميعها خبرية حتى  وفعلية،  إسمية  بني  ع  تتنوَّ التركيب، سهلة،  بسيطة  العبارات 

ل الفهم.  ع في األساليب، وال من انزياح في التراكيب، وهذا يسهِّ منها تؤدي خبًرا، ليس من تنوُّ

نلحظ في السرد استخداًما لتقنية قصصيَّة تفارق اإلخبار عن املاضي إلى االستباق: "بعيًدا عن 

مدارسنا/ بال خجل من الكسل/ سنقضي الصيف في النزهات/ بني البحر واجلبل". ولكن َمْن 

ر ألبنائها التمتًُّّع  ِمَن األطفال ُيتاح له ذلك، فهل تنطق هذه القصيدة بلسان أطفال فئة اجتماعية توفِّ

بهذه النُّزهات؟

تتكرر عبارات كثيرة، تؤدي وظيفة تأكيد احلدث والتركيز على الشيء، كما في تكرار "ما 

كان"، و"أتى" الربيع كأن قد ذهب، و"كل الدنيا كلها، و"أتى الربيع" يفضي إلى القيام بالنزهات، 

ر الصيف الذي ُتضاف إليه شمس األرض ووجهها...  ر الدعوة إليها ثالث مرات، ويتكرَّ فتتكرَّ
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التعبير كما قلنا، سردي وصفي، أو وصفي سردي، وهو مباشر في الغالب، تتخلله صور 

شعرية واضحة؛ مثل: "مطر يسيل من الغيوم/ كما تسيل األدمع"، والتشبيه هنا ُموٍح باحلزن، 

وهو ما يوحي به مناخ الشتاء، لكن أال نالحظ املبالغة في هذا التشبيه؟! وأي أدُمع تسيل كما 

بـ  الشجر  فإن وصف  آنًفا،  قلنا  وكما  به؟  مشبًَّها  والدمع  مشبًَّها  املطر  كان  إن  فكيف  املطر، 

رة؛ وكذلك فإن تشبيه احلقل في الشتاء باملستنقع غير واقعي، فاحلقول  "األقرع" ُموٍح بصورة منفِّ

ُتَؤْنِسن  بثلوجها  تتلفح  كاملستنقع وصورة اجلبال  واحدها  يكون  الشتاء، وال  وُتزرع في  حُترث 

اجلبال، وهرولة اجلدول تفعل الشيء نفسه. وكذلك حلول الربيع في أرضنا ولم يزل فتى، غير أنَّ 

صورة مجيء الربيع "كبرعم تفتًُّحا" تقلِّل من شأن هذا الفصل الذي تتفتح فيه براعم الدنيا كلها، 

د  واجلميل أن يأتي الربيع كطفٍل من النوم صحا، وهذه الصورة الحظناها آنًفا عندما شبَّه محمَّ

فل الذي يدخل خيمة الكروم. علي شمس الدين البدر بالطِّ

يبدو أن الصور الشعرية تقتصر على التشبيه و"َأْنَسنة" األشياء، والالفت في هذه القصيدة، 

ام، يرسم، على سبيل  الَّة، كأن العني الرائية عني رسَّ رسم املشاهد، والتقاط التفاصيل الصغيرة الدَّ

َبى، واجلدول املهرول، والفراشة املرفرفة املمرغة جناحيها بالسوسنة،  املثال، طفاًل َحَبا فوق الرُّ

وحقول القمح الذهبية، والثور الذي ينطُّ على أنغام صرصار. ومن اللقطات التفصيلية التي ترسم 

املشهد الدال نقرأ: "على األرض حرذوٌن/ وفوق اجلذع حرباء/ وهذا ضفدٌع هرٌم/ غفا وسريره 

ة تعابير، كما في  املاء"، ومع ِغنى هذه القصيدة بهذه املشاهد والتفاصيل، نلحظ تقريرية في عدَّ

قوله: "حلَّ الشتاء بأرضنا/ فصاًل يضرُّ وينفع".

م هذه القصيدة معرفة جغرافية طبيعيَّة بشرية، تنتهي بحكمة، وتتخذ بنية سردية َوْصفية  تقدِّ

يف ببنية تنهض بها جمل  خبريَّة متماسكة، تتألف من أربعة أقسام، يتميَّز القسم الثالث - الصَّ

ة جتعل منها قصيدة طفل جيِّدة ال تخلو من مآخذ،  إسمية. تتصف هذه القصيدة بخصائص عامَّ

ع اللغة العربية واألوزان والقوافي إلقامة بناء شعري طفلي جميل  دة تطوِّ ة قصيدة متجدِّ وهي بعامَّ

اللة. ناطق بالدَّ

منا، في ما سبق، معرفة بعدد من الشعراء اللبنانيني الذين َنَظُموا  ويف اخلتام، ميكن القول: قدَّ
شعًرا لألطفال، وبنماذج من شعرهم، بوصفهم مناذج ميثلون واقع شعر األطفال في لبنان في 

ره.. وُيالحظ، في هذه األيام، بروز اجتاه جتريبي ميثله جيل جديد  املرحلتني: األولى والثانية من تطوُّ

من األدباء واألديبات، الشباب والشابات، املختصني بالتربية وعلم النفس التربوي واألدب العربي، 
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يسعى إلى التجاوز واإلتيان بجديد متليه حقائق العصر، وهذا أمر َبْدهّي، وهو من ُسنن احلياة.

"قنبز"  دار  وناشرة، وصاحبة  أديبة  توما، وهي  نادين  أولهما  م أمنوذجني:  نقدِّ من هؤالء، 

الكتابة  من  غايتنا  توما:  تقول   .2006/5/1 في  تأسست  والتي  األطفال،  أدب  بنشر  املختصة 

أدب  تقدمي  وتوليد األسئلة، وتشكيل فضاء اإلجابة عنها، من طريق  لألطفال حتريض اخليال، 

جديد غير تقليدي، يلبي حاجات الطفل املعاصر، الذي يعيش في عالم مختلف، ويحب "اخلبرية" 

مكتمل  طفل  لنشأة  بالتأسيس  املتمثلة  القرن  هذا  إشكاليات  إحدى  حل  في  فُنسهم  املدهشة، 

واخليال. والتفكير  واحلواس  اإلحساس 

في  إجازة  حتمل   ، نشر  دار  وصاحبة  أيًضا،  وناشرة  أديبة  وهي  زغير،  رانيا  وثانيهما 

الدراسات املسرحية، وماچستير في علم النفس التربوي. بدأت حياتها املهنية كاتبة أدب أطفال، 

وأسست سنة 2007 دار نشر مختصة بنشر أدب األطفال هي "دار اخلياط الصغير".

د في أدب األطفال  ُيالحظ أن ُكاًل من هاتني األديبتني أسست دار نشر، ونشرت إنتاًجا يجدِّ

املعرفة واملتعة  توفير  بغية  أكثر استقالاًل وحرية،  من منظور معاصر؛ وذلك من أجل أن تكون 

لألطفال، وعيش احلياة املعاصرة، إضافة إلى أنهما مختصتان بالتربية وعلم النفس التربوي، 

وتسعيان إلى التجديد. وقد يكون من املبكر احلكم على هذا التجريب املمتلك معرفة مختصة، 

واملُدِرك غايته، والناشط في فضاء حرية اإلبداع، ُبغية حتقيقها.
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املعالجات القيمية يف شعر األطفال الحديث يف مصر

عبده الزرَّاع *

مقدمة
املُتتبِّع حلركة شعر األطفال العربي يدرك أن البداية كانت من مصر على يد الشاعر محمد 

مائَتْي حكاية شعرية من حكايات الفونتني  والذي ترجم  التاسع عشر،  القرن  عثمان جالل في 

اد وغنيمي  الفرنسي اخلرافية، وصاغها شعًرا وأضفى عليها الروح املصرية، على حد قول "العقَّ

دوا أن عثمان جالل أضفى الروح املصرية على حكايات الفونتني؛ ليكون بهذه  هالل"، حيث أكَّ

األطفال  شعر  أهمية  إلى  نبهت  والتي  العربي  العالم  في  الشعرية  الترجمة  حركة  قائد  البداية 

وضرورته، ثم أتى من بعده أمير الشعراء أحمد شوقي الذي تأثر أيًضا بتجربة الفونتني اخلرافية 

وكتب على غرارها قصائد وحكايات شعرية لألطفال فترة إقامته في فرنسا، ودعا زمالَءه من 

خليل  املقرب  صديقه  وخاصة  واألسرة؛  لألطفال  أشعاًرا  يكتبوا  كي  الوقت  ذاك  في  الشعراء 

مطران "صاحب امِلَن على األدب". ولم جتد دعوة شوقي في ذاك الوقت قبواًل لدى الشعراء، ومن 

ح أن الساحة كانت غير ُمهيَّأة الستقبال هذا النوع من الشعر، وإلى جانب ذلك ألَّف أشعاًرا  املُرجَّ

خصيًصا لألطفال؛ ليكون هو من رواد مرحلة الترجمة واالقتباس في شعر األطفال في مصر 

والعالم العربي، وبعد عودة "شوقي" من فرنسا انصرف هو اآلخر عن الكتابة الشعرية لألطفال، 

ا قدمه عثمان جالل. ولكن دعونا نعترف أن "شوقي" أضاف الكثير فنًيا عمَّ

لألطفال،  الشعرية  للكتابة  متاًما  ليتفرغ  اوي  الَهرَّ محمد  الكبير  الشاعر  ذلك  بعد  أتى  ثم 

ويعتبرها مشروع حياته، وسالحه املُمضى في وجه االستعمار؛ أخذ على عاتقه تعليم األطفال 

في  اجلميلة،  العربية  اللغة  عن  والدفاع  وجداناتهم،  في  النبيلة  القَيم  وزرع  بالشعر،  وتهذيبهم 

وقٍت أراد االستعمال محو اللغة العربية وجعل اللغة اإلجنليزية هى اللغة الرسمية للبالد. جنح 

عة على بحور راقصة وقصيرة أن يبث قَيم  "الهراوي" من خالل قصائده البسيطة والغنائية املُوقَّ

* شاعر وكاتب وباحث في ثقافة الطفل - مصر.
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"السمير الصغير  والدينية، فكتب  الوطنية  الُهويَّة  والدفاع عن  الوطن،  والتسامح، وحب  احملبة، 

ر بعضها - في ذاك الوقت- على  لألوالد" و"السمير الصغير للبنات"، وغيرها من الدواوين التي ُقرِّ

املدارس في املرحلة االبتدائية؛ ليصير هو الرائد احلقيقي للكتابة الشعرية في الوطن العربي، 

وجنح أيًضا في تقدمي قصائد بلغة عربية بسيطة ألطفال مرحلة الروضة، وغيرها من املراحل 

املختلفة. العمرية 

 ثم أتى كامل كيالني ليكون الرائد احلقيقي في الكتابة القصصية لألطفال، وإلميانه بقيمة 

القصة  أبيات شعرية تشرح مضمون  أربعة  أو  ُيذيِّل كل قصة من قصصه بثالثة  الشعر، كان 

بصيغة شعرية بسيطة وسهلة، يستطيع الطفل أن يحفظها ويرددها في نهاية القصة.. وبعد رحيله 

ُجمعت أشعاره في ديوان مستقل بعنوان: "أشعار كامل كيالني لألطفال".

ثم أتى من بعدهم "إبراهيم الَعَرب" الذي اكتشفه الكاتب الكبير عبد التواب يوسف وقدم 

الله فريج، وإبراهيم شعراوي  للكتاب، ثم عبد  العامة  الهيئة املصرية  ديوانه وحققه وصدر في 

الشعر لألطفال. لكتابة  والتأسيس  البدايات  الذين ساهموا في مرحلة  الشعراء  وغيرهم من 

يف العصر الحديث
أما الشعراء الذين كتبوا الشعر في احلديث فهم كثيرون.. ويجيء في مقدمة هؤالء الشعراء: 

سمير عبد الباقي - أحمد احِلَوتي - أحمد زرزور - أحمد سويلم - أنس داود - أحمد فضل 

شبلول، ونشأت املصري. وفي هذه الورقة نتوقف عند هؤالء الشعراء الذين ميثلون املوجة الثالثة 

في كتابة شعر األطفال في مصر.

سمري عبد الباقي.. والرتاث الشعبي
وهو أحد أهم شعراء العامية املصرية الكبار في جيل الستينيَّات األدبي، وميثل مع رفاقه 

فؤاد،  العابدين  وزين  قاعود،  وفؤاد  وسيد حجاب،  األبنودي،  العامية:  من شعراء  جيله  وأبناء 

ومسرح  لكتابة شعر  اجته  ولكنه  العامية،  في قصيدة  التجديد  قيادة حركة  فؤاد جنم،  وأحمد 

ه املرهف أن يصل  ية، واستطاع بحسِّ الطفل، فكتب عدة دواوين بالفصحى، وعدة دواوين بالعامِّ

بقصائده لروح ووجدان الطفل املصري والعربي.. وفي اعتقادي أنه استطاع أن يضع يده على 

عت قصائده بني الطبيعة واللعبة  املفاتيح احلقيقية - غالًبا - للوصول إلى وجدان الطفل.. فقد تنوَّ

والطيور واحليوان والوطن.. والتراث الشعبي جميًعا، وبهذا يحاول أن يجعل من الطفل مثقًفا 
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صغيًرا.. يقول في إحدى قصائده، بعنوان: "الشمس واألطفال":

يا شمُس يا صديقَة اإلنسان

والنبات والشجر

يا منبَع الضياِء والنََّماء

يا مضيئَة القمر

ِل الزمان من أوَّ

َماء للبشر أنِت نعمُة السَّ

وزهرُة احُلريَّة

يا َشٍمَسنا العربيَّة

من أقدِم العصوِر أنت

أنِت غنوُة املطر

وفي قصيدته "على األرجوحة" يبدؤها هكذا:

على أرجوحتي أعلو

تدور برأسى األفكار

أرى نفسى أطير.. أدور

كأنِّي طائُر الَوْروار

أسابُق نحلَة العسل

أزوُر الورَد واألزهار

وأعلو مرًة أخرى

كأنِّي طائٌر جبار

ع في التقاط قصصه ومواقفه وموضوعاته التي يقدمها للطفل،  امليزة هنا أن الشاعر متنوُّ

فهو حريص على تقدمي اللغة مشبعة باملعنى واخليال مًعا؛ حتى تصيب الصغير املتعة واملعرفة 

مًعا.. وهذه إلى جانب الشاعر)1(.

أنس داود.. وإبراز القيم اإليجابية
الدواوين  من  العديد  أصدر  ومسرحي،  شاعر  وهو  األدبي،  السبعينيَّات  جيل  إلى  ينتمي 

الشعرية واملسرحيات للكبار، بجانب اهتمامه امللحوظ بأدب وثقافة الطفل، فكتب لهم القصيدة 
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ق في هذه الكتابة "وأثرى املكتبة العربية بالعديد من املسرحيات الشعرية لألطفال  واملسرحية وتفوَّ

إلى جانب عدد من الدواوين املتميزة".. وهذه قصيدة "وجه غائب" يقول، فيها:

كان إسُمه مراد

وكان وجهُه الوضيُء في الصباح

طلعَة األفراح

وكان صوُته الَوُدوُد لألوالد

بهجَة األوالد

رفاقه في الدرس والطريق واأللعاب

لكنَّه ذاَت صباح، غاب

حاب وانتظر الصِّ

وعندما تساءلوا: متى يعود

لم يعرفوا اجلواب)2( 

ووجدانه  الطفل  عقل  إلى  األقرب  باعتبارها   - الشعرية  احلكاية  على  اعتمد  الشاعر  هنا 

قلوب  في  تلقي  الصباحية،  طلَُّته  كانت  الذي  الوضيء،  الوجه  ذو  اجلميل  الطفل  ذلك  فمراد   -

غاب،  يوم  ذات  ولكنه  املَْعَشر،  وطيب  َوُدود،  صوت  صاحب  فهو  والسعاده،  بالفرح  أصدقائه 

وانتظره الصحاب، لكنه لم يأِت، وعندما سألوا عليه، لم يأتهم جواب. هذه القصيدة ُترسي قيمة 

الصداقة احلقة، القائمة على احملبة واأُللفة، والتي تستوجب على األصدقاء عندما يغيب لهم صديق 

أن يسألوا عنه، ويعرفوا سبب غيابه، وتخلفه عن املدرسة والدرس، كما أن القصيدة تشير إلى 

أنه كلما كان الصديق طيب املعشر، حلو اللسان، كان محبوًبا من اجلميع. 

استطاع  الشاعر بلغته البسيطة الشاعرية، ومفرداته السهلة التي تتناسب وقاموس األطفال، 

ل رسالته في سهولة وُيسر.  أن يوصِّ

أحمد الحـِوَتي.. وشاعرية الجمال
أما أحمد احلوتي فهو أحد شعراء السبعينيَّات، كتب لألطفال شعًرا كما كتب للكبار، ومن 

أعماله الشعرية التي ٌكتبت خصيًصا لألطفال تلك املجموعة التي أسماها "الورد والشجرة"..

ويبدأ  كذلك..  الصغار  أصدقائه  مع  يتحدث  كصديق صغير  هو  لسانه  على  أشعار  وهي 

معهم من حلظة التفتُّح على الكون - حلظة احلب - حب الناس - ثم يأخذ بيدهم عبر الشوارع 
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والطرقات، ويلتقط لهم مواقف وحكايات، ما كان يجب أن حتدث لو أن كل إنسان أخلص في 

عمله وحبه للناس ولبلده.. ولكي تكتمل الصورة.. ساق لهم كذلك مواقف وحكايات َمن ُيخلصون 

في عملهم.. ومن يحبون بلدهم.. ثم جنده مثاًل يدعو الصغير ليس فقط للحب.. ولكن أيًضا لتقدير 

كل فعل ولو كان صغيًرا.. واحترام كل إنسان ولو كان ملوًنا أو ينتمي إلى طبقات فقيرة، فالناس 

سواسيٌة ُخلقوا من بطن واحدة..

فمثًل يقول يف )حكاية املصباح املكسور(:
لنا صاحب..

ينيُر الليَل في الشارع

ويسهُر حتته األطفاُل كل مساء

هو املصباح..

واملصباح حني ننام يرعانا

وميأل نومَنا أفراح

ولكنِّي وجدت صديقنا الليلة

حزيًنا..

كان مكسوًرا

ولم يسهر مع األطفال

وحني نناُم لن يحكي لنا األحالم

حزنُت ألن صاحبنا.. حزيٌن هذه الليلة

سألت أبي.. فأخبرني.. بأن صديقنا ممدوح

رَمى الفانوَس باألحجار والطوب

فكسره..

ولن يحكي لنا األحالم

وقال أبي: سُنصلحه

لكي يحكي لنا األحالم

وقال أبي: هو املصباُح في الشارع

صديُق الليِل واألطفال
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فال تكسره يا ولدي

فحنَي نناُم يرعانا..

 وميأل نومَنا أفراح..

ال شك أنها لقطة ذكية ِصيغت في كلماٍت ونغٍم عذب.. وأيًضا قوية التأثير حينما يستمع إليها 

مة. رة.. ُمجسَّ الطفل أو يقرؤها ُمصوَّ

وحني يريد من الطفل أن يحس باجلمال.. يصوغ ذلك يف قصيدته "الوردة والشجرة"، 
فيقول:

حكى لي شيخ حارتنا

بأن الورد.. والشجرة

متاًما مثلنا أطفال

وأن الورَد يفرُح حني نسقيه

ونرعاُه.. ويبكي لو قطفناه

وفي مرة..

دخلت حديقة احليوان

أنا.. وجميع أصحابي

وكنَّا نلعُب األلعاب

بعيًدا عن مكاِن الورِد واألشجار

رآنا الشيخ..

حيَّاني.. وحيَّاهم..

وتنتهي القصيدة هكذا بحكمة بالغة مختفية.. وفي فنية قادرة )3(.

أحمد زرزور .. تجربة غري تقليدية
دواوين  ثمانية  وأصدر  والنثر،  التفعيلة  قصيدة  كتب  السبعينيَّات،  جيل  شعراء  أهم  أحد 

الطفل،  وثقافة  بأدب  اهتماٌم خاصٌّ  له  وكان  لألطفال،  الندى  قطر  مجلة  ورَأَس حترير  للكبار، 

وأصدر لهم العديد من الدواوين، كما كتب لهم األغنية واألوبريت، وفاز ديوانه "ويضحك القمر" 

.1991 عام  األطفال،  التشجيعية في شعر  الدولة  بجائزة 
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قصيدة  عن  باحًثا  وتقلِّبه  الدولة،  بجائزة  فائًزا  القمر"  "ويضحك  الديوان  عنوان  "يطالعنا 

حتمل هذه العبارة، فال جتد، وال تعثر عليها.. ألنك مع ديوان غير تقليدي.. وتتساءل: هل يضحك 

القمر؟.. يجيبك أحمد زرزور: بالطبع، األطفال دوًما يرفعون وجوههم إليه - وكنت من بينهم وال 

ث الصغار، نعم:  زلت - وذات ليلة يرونه باسم الثغر، ضاحًكا من أعماق القلب.. والشمس حتدِّ

اء - كما تظنون  حدثتني كثيًرا.. ُترى "ماذا تقول الشمس؟.." يا أحمد؟ إنها ليست خرساء صمَّ

أيها الكبار، بل تتحدث بإشارات ال تعرفونها وال تفهمونها.. تقول:

"قد جئُت يا صغار

فغادروا السرير..

وأنِت يا أزهار

دعي الشَذى يطير..".

التي  وحدها  ليست  وهي  عيوننا..  تصافح  الشمس  ة  وأشعَّ العبير،  نشمُّ  بحق  ونكاد 
وينصح.. وينصح،  ينطق،  أيًضا  هو  نورها؟  احلديث  يف  يشاركها  بل  وتقول،  تتكلم، 

"ها: ضوئي اجلميل

يقوُل: يا أوالد

ال تقَرُبوا الَكُسول

قاد!" ال ُتكثروا الرُّ

هذه هى "اللغة" التي يستسيغها األطفال ويفهمونها... إنها ليست األلفاظ والكلمات وال هي 

التراكيب والعبارات، لكنها شيء آخر غير منطوق، وهى صلة أثيرية روحية ليست مسموعة... هي 

تسري بني كائنات الطبيعة، وهذه الكائنات البشرية.. الشاعر وحده هو القادر على أن يلتقطها 

على  بها  جادت  لقد  للشعراء..  السماء  منحة  هي  تلك  الصافية..  نفسه  على شاشة  ويستقبلها 

أناس من البشر، مختارين، لغة فريدة، جاءت هي األخرى من عالم بعيد، مثلها مثل الشمس، في 

القصيدة ذاتها.. في مقطٍع آخر فيها، يقول:

"قد جئت من هناك

من عالٍم بعيد

فَغنِّ يا شباك

ليومنا اجلديد".
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وما دامت كائنات الطبيعة هذه: تقول، فهي ال بد وأن تسمع، وال بأس من أن يبعث إليها 

شاعرنا برسالة/ قصائده، ولسوف يحمل البريد - ذات ليلة رسائل صغيرة إلى النجوم:

يا جنوم..

ك العجيب ال تبخلي بِسرِّ

للبحار

ار فصاحبي البحَّ

يرنو إليِك وهو ُيزمع املسير

مغامًرا

في الليل

ال يغلبه التيَّار"... إلخ" )4(.

أحمد سويلم .. بني املسرح والقصيدة والحكاية
على الرغم من أن أحمد سويلم لم يقُصر كتابته الشعرية على األطفال فقط، وإمنا أصدر 

العديد من الدواوين التي يكشف فيها عن رؤيته الشعرية، ويقدم جتربته اإلبداعية للكبار، فإن 

كتابته لألطفال متميزة على نحٍو يرقى بها إلى َمصافِّ الريادة، وميكن رصدها عبر محاور ثالثة؛ 

هى: الدواوين والقصائد - املسرح الشعري - الدراسات والكتب حول األطفال ولهم.. وما يهمنا 

في هذا املقام ُمنَجزه الشعري".. "يأتى ديوانه "بستان احلكايات"، ليقصَّ على األطفال حكاياٍت 

باستخالص  حكاية  كل  وتنتهي  حيوانات،  لسان  على  وتدور  أمثال،  عن  تعبر  حكيمة  وقصًصا 

احلكمة، ففي حكاية "النَّْسر والسحلفاة" أرادت السحلفاة أن تطير مثل النسر، فطلبت منه أن 

ت، وطلبت منه أن يحملها ويرتفع بها  يعلمها الطيران، فأخبرها بأن الله خلقها هكذا، لكنها أصرَّ

عالًيا في السماء ثم يتركها فتتعلم الطيران، ويختتم الشاعر احلكاية قائاًل:

حمَل النَّْسُر صديقَته وارتفع بها

لُعلوٍّ شاهق

وأشارْت أن يترَكها

لكنَّ صديقَتنا سقطت فوَق الصخر

وصاَرْت ِقَطًعا ِقطعا
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قالت ُكلُّ حيواناِت الغابة:

َمن لم يرَض بطبيعته

نال جزاء جهالته!!

ر عن أمنيات األطفال، ولكن يف شكل تكوين اجتاهات إيجابية   ويف ديوان "أمتنى لو" يعبِّ
داعمة، يقول يف إحدى مقطوعاته:

أمتنَّى لو أني أسٌد في الغابة

أحكُم بالعدِل على كل احليوانات

حتى ينتشَر األمُن بكلِّ مكان

حتى تصبَح ُكلُّ احليوانات.. صحابة

ويدور ديوان "أنا وأصدقائى" حول شخصية طفل يحكي عن عالقته مُبتعلَّقاته الشخصية 

ومالبسه  واملكتبة  واملوسيقا  والقطة  بالوردة  عالقته  عن  فيحكي  حوله،  من  واألشياء  والكائنات 

وُعْصفوره والُكَرة والكمبيوتر وحقيبته والطريق ولعبته املفضلة ومدرسته، وفي كل واحدة منها 

يعَمد الشاعر إلى تدعيم السلوكيات والقَيم الصحيحة التي ترتبط بها، يقول في قصيدة بعنوان 

"املكتبة":

في بيتنا مكتبٌة كبيرة

نها من زمٍن بعيد أبي الذي كوَّ

وهو الذي رتَّبها وصنَّف الكتب

وحينما كبرُت

فني على نظاِم املكتبة: عرَّ

هنا احلكاياُت الطويلة

والقصُص القصيرة

هنا مكاُن الكتب الدينية

التي أعرُف منها ديني

هنا األساطيُر القدمية

هنا فنوُن الرسم واملسرح واملوسيقى

هنا الشعر القدمي واحلديث.....
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د الصورة التي يجب أن تكون عليها عالقة  وتستمر القصيدة في معاجلة إنسانية راقية جُتسِّ

اآلباء باألبناء، وإشباع الرغبة في حتصيل املعرفة )5(. 

أحمد فضل شبلول.. والثقافة العلمية واإللكرتونية
والدواوين  والبحوث  الدراسات  بني  لألطفال  اإلبداعية  شبلول  فضل  أحمد  جتربة  تنوعت 

الشعرية في رحلة بدأت مع ثمانينيَّات القرن العشرين، وبدأت الدراسات بكتابه "جماليات النص 

الشعري لألطفال"، والذي قام فيه بدراسة ما يقرب من خمسٍة وعشرين ديواًنا لشعراء األطفال 

في الوطن العربي ُمستكنًها جمالياتها الشعرية، وكتاب "أدب األطفال في الوطن العربي - قضايا 

"عائلة  كتاب  وتاله  العشرين"،  القرن  في  العربي  الوطن  في  الطفولة  "معجم شعراء  ثم  وآراء"، 

األحجار" الذي يقدم مادة معرفية عن األحجار منذ بدء اخلليقة وحتى اآلن.

أما على املستوى اإلبداعى الشعرى، فقد قدم لألطفال دواوين عدة؛ منها:

أشجار الشارع إخوتي 1994، وحديث الشمس والقمر 1997، وِبِريه احلكيم يتحدث 1999، 

وقد اهتم عبر دواوينه بالطفل املعاصر في حياته اليومية وتعامله مع الكون من حوله، ومع أشيائه، 

ة، وفاز بجائزة الدولة التشجيعية في شعر األطفال، عن ديوانه "أشجار  ومع الزمن، واحلياة بعامَّ

الشارع إخوتي".

ففي قصيدة "قال الورق" يتحدث عن تاريخ اإلنسانية مع الكتابة، يقول:

كان اإلنسان قدمًيا يكتب في حجٍر وصخور

يكتُب في شمٍع وجريِد نخيل

وعظاٍم، وجلوٍد، وقشور

ار يكتُب في طنٍي محروٍق كالَفخَّ

أو في أخشاِب األشجار

كان اإلنساُن قدمًيا - يا أصحابي -

يكتُب بامِلْسَمار

في األلواح الطينية

أو يصنُع أقالًما من أحجار

أو من عاٍج وحديد
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أو من غاٍب - كالنَّاي أو املزمار-

كان األجداُد القدماُء يعانون

عند كتابِة ما في الرأس، وعند التدوين

ثم اكتشف املصريون

أوراق البردي

كتبوا فيها: قصًصا.. أشعاًرا.. أخباًرا.. أفكارا

نقشوا علًما وفنون

ثم اكتشف الصينيون ألياف القطن.....

د الُهويَّة العربية واإلسالمية، وفضلها على العالم في اكتشاف الكيمياء  وتستمر القصيدة لتؤكِّ

ة. ة، والستخدامات عدَّ التي ساعدت على إنتاج الورق بأشكاٍل عدَّ

إن هذا النمط من الكتابة الشعرية لألطفال ُيعد مرحلة جتديدية؛ ملا يتضمنه من اعتماٍد على 

األنساق العلمية ولغة العلم، مع القدرة على صياغتها في أبنية شعرية قادرة على التواُصل مع 

األطفال، ومعتمدة على النََّغم املُوقَّع في موسيقا تنساب عبر األسطر الشعرية، وهو منط تفرضه 

طبيعة العصر وتقنيَّاته املتالحقة التي متثل املعلوماتية فيه ُمرَتكز ومقاييس القوة، وهو ما ميثل 

األطفال"،  أدب  "تكنولوچـيا  حول  وأبحاثه  دراساته  خالل  من  يبدو  الشاعر،  لدى  عاًما  توجًها 

اإللكترونية")6(. والثقافة  و"أطفالنا 

نشأت املصري.. وترسيخ القيم الجمالية
أما الشاعر َنْشَأت املصري الذي ينتمي أيًضا إلى جيل السبعينيَّات األدبي، فكتب الشعر 

للكبار واألطفال، كما كتب لألطفال أيًضا القصة واملسرح الشعري، واهتم كثيًرا بأدب وثقافة 

الطفل، وقدم عدة دراسات مهمة في هذا املجال، وفاز ديوانه لألطفال )وقالت األشجار( بجائزة 

الدولة التشجيعية في أدب األطفال عام 1998، وفاز كتابة الَقَصصىي لألطفال )مدينة القطط( 

الصادر عن هيئة الكتاب عام 2007، بجائزة احتاد الُكتَّاب في أدب الطفل.

يتميز ديوانه )قالت األشجار( بوحدة املوضوع إذ يتحدث عن األشجار عبر قصائد الديوان 

اإلحدى عشرة، املتمثلة في "قالت األشجار اجلميلة"، "قصة احلجر"، "الشباب الذي مضى"، "أنا 

"أنا والثعابني"، "العصفور يغني"،  "الزائر الغريب"،  الذابلة: وحيدة"،  ام"، "قالت الشجرة  والرسَّ
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"أختي الصغيرة"، "أجمل الذكريات"، "قالت الشجرة احلمقاء: أنا وجارتي والصياد".

في  ثقتها  عن  الشجرة  تتحدث  حيث  اجلميلة"،  الشجرة  "قالت  الديوان:  قصائد  أول  ففي 

نفسها وقوتها في مواجهة األخطار املتمثلة في قوة الرياح، وعن تشابهها مع اإلنسان في الشكل 

وعالقتها بالكون واألشياء من حولها:

ل. أبهى األشجار أنا/  واقفة في وجه الريح/ وبرغم اجلذع املجروح ال أشكو أو أتبدَّ

ويقول في موضٍع آخر من القصيدة:

أبهى األشجار أنا/ ُأشبه في الشكل اإلنسان/ أوراقي مثل الشعر/ وجذعي مثل اجلسم/ 

وجذري قدمان.

أراد الشاعر من خالل هذه القصيدة، أن ينظر إلى احلياة نظرة فلسفية من خالل الشجرة 

د فوائدها، وارتباط هذه الفوائد باإلنسان ارتباًطا وثيًقا، فهي التي متنحه  )احلكيمة( التي ُتعدِّ

الظلَّ لتحمَيه من شمس الظهيرة، وتعطيه الثمر يتغذى عليه، وتعطيه أيًضا أثاث البيت، عندما 

يقطعها ويستخدم أخشابها في صناعة األثاث والقوارب... إلخ.

وصارت  عت  وفرَّ وكبرت  نبتت  حتى  ورعاها  ورباها  أعطاها  أيًضا مبن  الشجرة  وتعترف 

شجرة كبيرة كنوٍع من الوفاء؛ ومن َثمَّ أراد الشاعر أن يعدد فوائد الشجرة؛ ليتعرف األطفال 

القصيدة: تقول  إيجابية جميلة..  قيًما  نفوسهم  إليها، ويزرع في 

رت/ أذكر من رباني ورعاني حتى فرعت/  فحمدت الله ألني وفيت/ .. وفيت بَدْيني ما قصَّ

.. أعطيه الظل/ وأعطيه الثمر.. وأعطيه أثاث البيت/ .. أعطيه القارب يركبه إن شاء/ يصطاد 

األسماك: ومن عمق البحر اللؤلؤ واملرجان/ ال أنسى َمن يرعاني/ أعطيه سريًرا للنوم ولألحالم.

لم يكتِف الشاعر بهذا بل راح يبثُّ من خالل القصيدة مجموعة من القيم اإلنسانية احلميدة 

بشكل غير مباشر، وبصيغة بعيدة عن صَيغ األمر، ويؤكد ضرورَة نبذ الصفات الذميمة، مثل: 

"الغرور، واألنانية"، وأن كل شيء على وجه األرض لم ُيخلق إال لتسبيح الرحمن، مصداًقا لقول 

الله - َعزَّ وَجلَّ - في كتابه الكرمي: "وما خلقُت اإلْنَس واجِلنَّ إالَّ ِلَيْعُبدوِن" وهنا يتناصَّ الشاعر 

مع القرآن الكرمي، تقول القصيدة:

لكن عزائي.. أن قلت الصدق بال لَفٍّ أو دوران/ أنَّي لست أنانية/ أو مغرورة/ مثلي.. كل 

نبات األرض املعمورة/ لكن حاولُت التعبير عن الغير/ وجتسيد الصورة/ أحتدث عن نفسي.. 

أعترف لكل َبِني اإلنسان: "أجمل ما نفعل في أى زمان ومكان.. تسبيح الرحمن".
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هذا الديوان مليء بالقَيم اإلنسانية الراقية التي حرص الشاعر أن يبثَّها في ديوانه من خالل 

قصائده املتنوعة والثَِّريَّة واجلميلة )7(. 

املصادر واملراجع:
أحمد سويلم - أطفالنا في عيون الشعراء - ص 217 إلى ص 222.  )1(

أحمد سويلم - دراسات في أدب الطفل - احتاد الكتاب - 2006 -  ص 96.  )2(

أحمد سويلم - أطفالنا في عيون الشعراء - من ص 220 : 222.  )3(

عبد التواب يوسف - عن أدب الطفل - مكتبة الشباب - الهيئة العامة لقصور الثقافة - 1995 - من ص   )4(

212 حتى ص 214.

محمود الضبع - أدب األطفال بني التراث واملعلوماتية - الدار املصرية اللبنانية - من ص 210: ص 212.  )5(

نفس املرجع السابق - ص 220 ،221.  )6(

عبده الزراع - مقال - جريدة القاهرة -  مارس - 2021.  )7(
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قصائد الحرب يف أدب األطفال
الشعر السوري املعاصر نموذجـًا

سامر أنور الشمالي *

ه لألطفال، السيَّما التي تُفوق مستوى  ليست كل املوضوعات صاحلة للمعاجلة في األدب املُوجَّ

إدراكهم، وال تتعلق بحياتهم بشكل مباشر، أو التي ال يهتمون لها ألنها بعيدة عن دائرة تفكيرهم 

ِة موضوعاٍت ال تتناسب  وأحاسيسهم ومشاعرهم. كما ال ُينصح املختصون بإقحام األطفال في جُلَّ

مع عاملهم في مراحل عمرية معينة.

إليها في أدب  وللوهلة األولى يبدو موضوع احلرب من املوضوعات التي ال يجب التطرق 

األطفال، بافتراض أن ال عالقة لألطفال باحلروب التي يصنعها الكبار الذين ال يبالون بالدمار 

والصغير؟!.  الكبير  تطال  التي  واملجازر 

وَرَحى احلروب لم تتوقف على الكرة األرضية، وهناك مناطق ساخنة استعرت فيها احلروب 

لسنواٍت طويلة. فكيف ميكن إبقاء األطفال بعيًدا عن احلروب التي جتري حيث يسمعون أصوات 

أن  ولنا  منازلهم،  بجوار  ية  ُمدوِّ انفجارات  على أصوات  يستيقظون  وقد  منهم،  تقترب  القذائف 

نتصور مدى الرعب واخلوف الذي يعيشونه وهم يرون سقوط القتلى وَتبعُثر أشالء املوتى من 

حولهم، وهم يفرون مع أفراد ُأَسرهم الذين يحاولون العثور على مكاٍن آمٍن يختبئون فيه. وال 

نغفل أنه ميكن أن مينع األطفال من اخلروج إلى املدرسة أليام وشهور ألن املنطقة غير آمنة، وقد 

يعيشون في ُمخيَّمات اللجوء لسنواٍت ضمن ظروٍف في غاية السوء. 

الذين  الكبار  من  حوله  َمْن  إلى  وُينصت  أسرته،  مع  يومًيا  احلرب  أحوال  يعيش  والطفل 

ينسون، أو ال يراعون، أن في املجلس طفاًل يلتقط ما يسمع من أشياء تبدو غريبة غير قابلة للفهم 

عة ومخيفة، لهذا الكائن اللطيف الذي ال يتخيَّل أن في العالم الكبير كل تلك الشرور  له، بل وُمروِّ

والكوارث. واألهوال 

* كاتب وناقد أدبي، سوريا .
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لهذا ال بد أن نشرح للطفل ما يجري حوله بحسب مداركه ليستطيع التأقلم مع هذا العالم 

الغريب املخيف. وال شك في أن هذا األمر في غاية الصعوبة بالفعل، فكيف نشرح للطفل أن كل 

لطة؟ أو تباُين اإلْثِنيَّات؟ أو اختالف األديان  هذا الدمار والقتل من حوله بسبب الصراع على السُّ

د االنتماءات العقائدية؟!. واملذاهب؟! أو تعدُّ

ال شك في أن األمر ليس في تلك السهولة التي قد نتوقعها، وهي ليست بحاجة إلى أديٍب 

له  أديٍب  إلى  أيًضا  البسيط فحسب، بل بحاجة  اللغة الصحيحة واألسلوب  أريٍب ميتلك ناصية 

اإلملام الكافي بعلم َنٍفس الطفل كي يعرف كيف يخاطب الطفل بطريقة تناسب عمره، دون إغفال 

االبتعاد عن التلقني واخلطاب املباشر؛ ألن هذا األسلوب لن يؤثر في الطفل بالطريقة املناسبة، 

ي أزماته النفسية، وهنا تكمن أهمية أدب األطفال في أنه قد يكون السبيل  ولن يساعده على تخطِّ

املناسب لعالج الطفل نفسًيا في ظروف حياتية صعبة ال تتناسب مع عامله البريء.

وعلينا أالَّ ننسى أنه في تلك السن الصغيرة ميكن احملافظة على نقاء اإلنسان الذي يريد 

السالم ويسعى إليه، والتلقيح ضد األفكار املتطرفة التي ترتكز إليها كل املنظمات اإلرهابية، فكل 

اإلرهابيني كانوا أطفااًل، وكل األبطال كذلك. ولكن هناك فرق كبير بني َمن يخوض احلرب دفاًعا 

عن أرضه وأهله، ومن يصطنع احلروب لنشر الدمار والفوضى من حوله، وهذا ما يجب أن نعلمه 

للطفل أيًضا. بل أهم األفكار التي يؤمن بها الكبار مت اكتسابها في السنوات املبكرة من أعمارهم، 

وهنا تكمن أهمية أدب األطفال ودوره في املجتمعات.

ُروس التي استمرت  في بحثنا اعتمدنا باقًة مختارًة من قصائد احلرب ُكتبت أثناء احلرب الضَّ

ملا يقارب العقد من الزمن، ملجموعة من الشعراء السوريني الذين عاشوا زمن تلك احلرب وعانوا 

من أهوالها.

الي( صاحب التجربة الطويلة في أدب األطفال اختار تصوير احلرب كما  األديب )جنيب كيَّ
رأتها طفلة صغيرة تتحدث بعفوية وبساطة عن حياتها في ظلها، فقدم قصيدة حتاكي األطفال 

بحسب إدراكهم ملا يجري حولهم من أحداث غريبة عن عاملهم البريء.

)أنا لسُت أنسى ُدْمَيتي

أنا لسُت أنسى ُحلَْوتي

لولو الصديقُة واحلبيبْه

لولو اللطيفُة والقريبْه
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غادرُت بيتي خائفْه

واحلرُب كانت زاحفْه

وصديقتي ظلَّْت هناْك

محبوبتي بقيْت هناْك(

جنح الشاعر في تقدمي أحزان األطفال التي تسببها احلروب بطريقة لطيفة ومناسبة، تبتعد 

ة التي يقع فيها أكثر من كتبوا لألطفال عن احلروب وأهوالها. عن املُباَشرة الَفجَّ

د العاقوص( الذي حقق حضوًرا الفًتا في أدب األطفال ال يتحدث  القاصُّ والشاعر )ُمهنَّ
عن احلرب بشكٍل مباشٍر بل عن نتائجها، ضمن حيِّز مفردات الطفل وعامله.

)َأَنا ِطْفٌل ِبال َوَطِن

اَر َيا َغْيَمْه،  َهَجْرُت الدَّ

َأَنا والَْبْرُد ِفي َخْيَمْه

َبِعيٌد َملَْعُب امْلَْرِج، 

َوِفيِه ِرَجاُل ِمْن َثلِْج

ِرَفاِقي َغاَدُروا امْلَلَْعْب، 

َفَكْيَف ِبُدوِنِهْم َألَْعْب؟!(.

لقد عبَّر الشاعر بلغة األطفال عن الطفل الذي ُسرقت منه أفراحه الصغيرة باكًرا، حتى إنه لم 

يُعد يجد مكاًنا يلهو فيه مع رفاقه بعدما أصبح مشرًدا؛ لهذا يخاطب الغيمة ويشكو لها سوء حاله.

الشاعر )موفق نادر( صاحب الصور الشعرية املشغولة مبهارة يلتقط صوًرا واقعية وحية 
عن احلرب. وهي في منتهى القسوة على ُمخيِّلة طفل صغير، ولكن يبدو أنه ال بد منها ليعرف 

الطفل حقيقة ما يجري حوله.

قاْق )فساَر نحَو بيتِه في آخِر الزُّ

فاْق اًل أن يلتقْي بقّيَة الرِّ مؤمِّ

لم يهتِد لبيته فلم يعْد هناك من بيوْت

وها هو ُزقاقهْم  يبدو كما التابوت 

ماْء فسار حتت ُزرقِة السَّ

ال يعرُف األشياْء
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وناسًيا أْن يقتَل الفراَغ بالبكاْء

حتى أتى عصفوْر

وحطَّ فوَق كْتفِه وغّنى

حلَظَتها تقاطرْت من عينِه الدموْع

كأنَّها ُينبوْع

لم يهرِب العصفوُر من نشيجِه املسموْع

حتى أتْت من آخِر الفضاْء

قذيفٌة حمقاْء

فاحّتَد العصفوُر والصبّي والسماُء(

وتبلغ املأساة ذروتها عند موت الطفل والعصفور، وال نستطيع مالمة الشاعر على ذلك ألنه 

ه لألطفال، فالكثير من األطفال يعيشون  ال ُبدَّ من عكس الواقع في األدب، حتى في الشعر املُوجَّ

هذا الواقع.

الكاتب املعروف )هيثم يحيى اخلواجة( الذي أبدع في الكتابة لألطفال في مجال القصة 
واملسرح والشعر، يقدم أيًضا صوًرا صادمة عن قسوة احلرب التي ال ترحم األطفال وال ترأف 

بطفولتهم، فقد حتدث عن الطفل الذي يهرب من القنابل التي تهدده باملوت فتجعل كل شيء مظلًما 

من حوله. ولكن سرعان ما يتجاوز الطفل املوت عند احلديث عن أنوار البالد التي ستأتي بعد 

نهاية احلرب اللعينة.

)فوَق الغيِم يطيُر يطير

يبحُث عن ُودٍّ وضمير

ذاك النجُم صديُق سمير

وسمير يهرُب من موت

وقنابل تتبُعها ُظلْمة

ذاك النجُم ينادي

ما أحلَى أنواَر بالِدي

ما أغلى الدار(

جند في هذه القصيدة الطفل يهُرب من املوت الذي يالحقه من مكاٍن آلخر على أرض وطنه، 
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ورغم ذلك يرفع رأسه لألعلى حيث النجم الذي يغني للوطن الذي يظل غالًيا على القلوب، وبذلك 

جعل النجم يرسل شعاًعا من نور إلى أرض األطفال.

وقد  وعاملهم،  باألطفال  تتعلق  التي  املوضوعات  مختلف  الشليل(  )برهان  الشاعر  عالج 
اخترنا قصيدته التي يتحدث فيها عن مرحلة ما بعد احلرب، ولكن بعد التذكير مبآسي احلرب 

املشرق. املنتظر  املستقبل  يتحدث عن  ثم  السالفة. 

)نحُن ضحايا احلرِب احَلْمَقى

والتجويِع واإلرهاب

وحصاٍر قد لفَّ بالدي

عشناُه وبُكلِّ عذاب

دنا  في أرِض الوطن ُشرِّ

ولقينا جوًعا وخراب

فغًدا سنعوُد ألوطاني

وسنكتُب )باسم( و)رباب(

وسيعلو صوُت األطفال

ُعْدَنا ُعْدَنا بعَد غياب

ما أحالنا نبني وطًنا

وِبِعلٍْم ُتفتح أبواب

يا وطني الطيَب يا وطني

أرُضك ملقى لألحباب

املستقبُل آٍت آت

وطموٌح يزهو وثَّاب

َمْرَحى يا أطفاَل بالدي

وِبُكم تعشُب أرَض يباِب(.

جملة هذه القصيدة التي تبعث الفرح واألمل في نفوس األطفال، السيما في املناطق التي 

تقع فيها احلروب؛ ليظل األطفال يحلمون بأن الفرح قادم وأن حياتهم لن تكون في ظل احلروب 

املستمرة التي ال ترحم الطفولة واألطفال.
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ينفرد الشاعر )مفيد نبزو( في قصيدٍة يتحدث فيها بلسان األطفال عن حقهم في حياٍة 
كرميٍة تخلو من احلروب، وهي أمنية عزيزة على الصغار، والكبار أيًضا، وليتها تتحقق في القريب 

العاجل.

)أيُّها العالُم اسمْع

نحُن أطفاٌل صغاْر

ال نريُد اليوَم ِمْدَفْع

ميأُل الدنيا َدَماْر

أيُّها العالُم ِاْسَمْع

 مَتى نحيا بسالْم؟!

روْر في أراجيِح السُّ

ونغنِّي للحماْم(

وليس  والقنابل  الرصاص  بفوارغ  ولعبت  وأهوالها  احلرب  على  عيونها  فتحت  أجيال  ة  ثمَّ

َمى واألراجيح. ولكن الشاعر جعل األطفال يغنون في نهاية القصيدة لبالدهم التي  باأللعاب والدُّ

يحبونها، في إشارٍة لألمل املوعود املنتظر.

عالج  وقد  األطفال،  أدب  مجال  في  بخبرته  قضيماني(  )صبحي سعيد  الشاعر  يتميز 
موضوًعا نادًرا ما ينتبه إليه شعراُء األطفال رغم أهميته البالغة، حتى الشعراء الذين كتبوا عن 

احلرب ومآسيها ال يفطنون إليه غالًبا. فبعد انتهاء املعارك تبقى على أرض املعركة ُمخلَّفات من 

قنابل غير متفجرة، أو ألغام مزروعة، وقد ميسكها أو يلعب بها األطفال وهم غافلون عن أن هذا 

قد يعرض حياتهم للخطر، أو يتسبب في فقدان أطرافهم.

)أالَّ َأمْلَُس َشيًئا ِبَيِدي

َقْد َيْرميني ِبأًذى قاِتل..

وإذا َنَظَرْت َعيني َشْيًئا

يوحي أنِّي ال أْعِرُفُه،

َأْسَعى َكْي ُأْخِبَر بالهاِتف

َمن هو مثِلي، فكٌر عارْف

ا َأْجَهْل( َكْي َيْحميني ِمَّ
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وهنا ال ُبدَّ من التأكيد أنه يجب إدراج مثل هذه القصائد في املناهج الدراسية في الدول 

التي وقعت فيها احلروب، أو تعليمها لألطفال في ُمخيَّمات اللجوء؛ درًءا للخطر الذي قد يتعرض 

له األطفال عند عودتهم إلى أوطانهم املنكوبة. ومن اجلدير بالذكر أنه حتى اليوم تطالعنا الصحافة 

احمللية من وقٍت آلخر بانفجاِر ُلْغٍم أو َعْبواٍت ناسفٍة بأطفال كانوا يلعبون بني األنقاض.

ة سؤال يطرح نفسه: يف اخلتام ثمَّ
ث في أدب األطفال عن احلروب في الدول التي تقع  إذا كان هناك ضرورة ال مفرَّ منها للتحدُّ

فيها النزاعات املسلحة، فهل هناك ضرورة إليصال هذا األدب إلى األطفال الذين يعيشون في 

بلدان آمنة لم تقع فيها مثل تلك احلروب؟ وما الفائدة من أن يعرف األطفال في ِسنٍّ مبكرٍة أنه تقع 

ُروس التي ال ترحم األطفال وال تشفق عليهم؟!. على األرض مثل تلك احلروب الضَّ

ال ُبدَّ من القول هنا إن الطفل في العصر احلديث ال يعيش في حجرة منعزلة عن العالم، فال 

نستطيع مراقبته ومنعه من مشاهدة التلفزيون - على سبيل املثال - لهذا سيرى وسيسمع عن 

هة لألطفال ال تخلو من احلروب  احلروب في البقاع البعيدة في األرض. بل إن أفالم الكارتون املُوجَّ

أحياًنا، سواء أكانت احلروب بني سكان األرض أم الُغَزاة من الكواكب األخرى، أو بني البطل 

ير وأعوانه. لهذا؛ يجب علينا أالَّ نفكر في محاصرة األطفال ومنعهم من  الطيب وأنصاره، والشرِّ

التفاعل مع العالم من حولهم، بل البحث عن الطريقة املناسبة لنجعل ما يجري على الكرة األرضية 

مفهوًما لألطفال بحسب أعمارهم، ولألسف فاحلرب من تلك األحداث التي تقع على األرض.
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قطوف من أعمال الشاعر السوري
سليمان العيسى يف أدب األطفال

د. مصطفى عبد الفتاح *

ميثل الشاعر سليمان العيسى، بالنسبة إلى أجياٍل عديدة، َألََق الطفولة التي نتوق إلى َمراِبعها 

وذكرياتها، إلى دفئها الرائع، إلى َشْدِوها العذب، إلى مشاغباتها، إلى مالعبها ومدارسها، إلى 

أحالمها بكل ما حتمل من خياٍل محلِّق، إلى براءتها وُطهرها.

ُولد الشاعر سليمان العيسى عام 1921 م، في قرية النُّعيرية - حارة بساتني العاصي - 

الواقعة غربي مدينة أنطاكية التاريخية على ُبعد عشرين كيلومتًرا في لواء اإلسكندرونة. بدأ ينهل 

من ينابيع الثقافة على يد أبيه الشيخ أحمد العيسى في القرية، وفي باحة الدار شهدت شجرة 

التوت ذلك الفتى الَغضَّ وهو يحفظ القرآن، واملعلَّقات، وديوان املتنبِّي، وآالف األبيات من الشعر 

العربي، ولم يكن في القرية مدرسة غير )الُكتَّاب( الذي كان في الواقع بيت الشاعر الصغير، 

والذي كان والده الشيخ أحمد يسكنه، ويعلِّم فيه أبناء القرية. بدأت أنامله تخطُّ الشعر في التاسعة 

أو العاشرة، وأجنز أول ديوان من شعره في القرية، حتدث فيه عن هموم الفالحني ومعاناتهم. 

وكانت  مباشرة،  الرابع  الصف  في  املدير  وضعه  أنطاكية،  مدينة  في  االبتدائية  املدرسة  دخل 

ثورة اللواء العربية قد اشتعلت عندما أحس عرب اللواء مبؤامرة فصله عن الوطن األم سوريَّة. 

شارك بقصائده القومية في املظاهرات التي خاضها أبناء اللواء ضد االغتصاب وهو في الصف 

اخلامس االبتدائي.

غادر لواء اإلسكندرونة بعد َسلِْخه ليتابَع مع رفاقه الكفاَح ضد االنتداب الفرنسي، وواصل 

د وعرف  دراسته الثانوية في ثانويات حماة والالذقية ودمشق، وفي هذه الفترة ذاق مرارة التشرُّ

قيمة الكفاح في سبيل األمة العربية ووحدتها وحريتها، ولم ُتكتب له العودة لزيارة اللواء إال بعد 

ستة وعشرين عامـًا.

* كاتب وباحث في أدب األطفال، سوريا
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استقبلته السجون أكثر من مرة بسبب قصائده ومواقفه القومية. وفي أوائل األربعينيات من 

لي( في  القرن املاضي، التحق طالًبا في ثانوية جودة الهاشمي بدمشق -كانت ُتدعى )التجهيز األوَّ

ذلك العهد، وتفتحت آفاقه على العمل السياسي.

)صورة من لقاء جمع كاتب املقال مع الشاعر سليمان العيسى في منزله عام 2006(

أمتَّ سليمان العيسى حتصيله العالي في دار املعلمني العالية في بغداد مبساعدة من العراق 

َ مدرًسا للغة واألدب  الشقيق، تلك الدار التي خرَّجت جيال من كبار املبدعني. ثم عاد من بغداد وُعنيِّ

العربي في ثانويات حلب، وبقي فيها من سنة 1947 حتى سنة 1967، يدرِّس ويتابع الكتابة. 

سي احتاد الُكتَّاب  ل للغة العربية في وزارة التربية، وكان من ُمؤسِّ وانتقل إلى دمشق موجها أوَّ

العرب في سورية عام 1969.

له منها ثالثة أوالد:  الباحثة واملترجمة وأستاذة اجلامعة،  َملَكة أبيض  الدكتورة  تزوج من 

ا اللغات التي يتقنها فهي الفرنسية واإلنكليزية إلى جانب لغته العربية،  َمْعن، وغيالن، وبادية. أمَّ

الٍع واسٍع بثقافاٍت عديدٍة أسهمت في رفد ثروته الثقافية.  ويلمُّ بالتركية، وهذا ما جعله على اطِّ

وزار معظم أقطار الوطن العربي وعدًدا من البلدان األجنبية. وبقي حتى وفاته عام 2013 يكتب 

وُينتج األدب الرفيع.

من أعمال سليمان العيسى في الشعر: )مع الفجر(، حلب 1952، و)شاعر بني اجلدران(، 

بيروت 1954، و)أعاصير في السالسل(، حلب 1954، و)ثائر من غفار(، بيروت 1955، و)رمال 
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عطَشى(، بيروت 1957، و)قصائد عربية(، بيروت 1959، و)الدم والنجوم اخلضر(، بيروت 1960، 

و)أمواج بال شاطئ(، بيروت 1961، و)رسائل ُمؤّرقة(، بيروت 1962، و)أزهار الضياع(، بيروت 

1963، و)كلمات مقاتلة(، بيروت 1986، و)أغنيات صغيرة(، بيروت 1967، و)أغنية في جزيرة 

 ،1971 الثقافة  وزارة  دمشق  البرق(،  بريشة  و)أغاٍن   ،1971 اإلعالم  وزارة  بغداد  السندباد(، 

و)الديوان الضاحك (، شعر للتسلية، بيروت 1979، و)الكتابة أَرق(، دمشق 1982، و)الفراشة(، 

عطشى(،  تزال  ال  و)رمال  الغيمة(،  في  و)وسافرت  الثورة(،  ألرض  و)الصالة   ،1984 دمشق 

دمشق(،  و)ديوان  لبنان(،  و)ديوان  العراق(،  و)ديوان  فلسطني(،  و)ديوان  وتنأين(،  و)أمشي 

نصوًصـًا  يضم  الذي  شعري(،  في  و)اليمن   ،2004 صنعاء  اليمن(،  و)ديوان   ،2004 صنعاء 

شعرية مختارة ومميزة، وديوان الشعر )ميانيَّات(.

و)الفارس   ،1977 اإلزار اجلريح(، دمشق  األْيَهم،  )ابن  الشعري:  املسرح  في  أعماله  من 

الضائع أبو ِمْحَجن الثََّقِفي(، بيروت 1969، و)إنسان(، دمشق 1969، و)ميسون وقصائد أخرى(؛ 

مسرحية وقصائد، دمشق 1973. ومن أعماله في مجال شعر األطفال: )ديوان األطفال(؛ دمشق 

1969، و)أناشيد للصغار(؛ دمشق 1970، و)الصيف والطالئع(؛ وزارة الثقافة، دمشق 1970، 

و)غنُّوا أيها الصغار(؛ احتاد الُكتَّاب العرب، دمشق 1977، و)غنوا يا أطفال(؛ مجموعة كاملة من 

عشرة أجزاء تضم كل األناشيد التي كتبها الشاعر لألطفال حتى تاريخ الطباعة، بيروت 1979.

 ،1969 دمشق  و)النهر(؛   ،1969 دمشق  )املستقبل(؛  الطفل:  مسرح  في  أعماله  ومن 

هها  و)مسرحيات غنائية لألطفال(؛ دمشق 1969. من املسرحيات التي جنحت بامتياز في توجُّ

لألطفال مسرحية )قطرة املطر(، ففيها يجتمع البناء املعرفي والوجداني؛ إنها تتحدث عن عطش 

السدود  بناء  إلى  الناس  فلجأ  السماء،  قطر  انقطع  حني  واإلنسان  واحليوان  والنبات  األرض 

املسرحية  تتضمن  اجلفاف.  مواسم  في  واستخدامه  املطر،  موسم  في  السخّي  باملاء  لالحتفاظ 

الكثير من املعلومات عن طريقة بناء السدود، وفوائد تخزين املياه، وأهمية املاء للحياة. مع عناية 

الكاتب باجلانب الوجداني من خالل عدد كبير من املواقف املؤثرة، والتي جعلتنا، حني كنا صغاًرا، 

نعيش مع ممثلي العرض املسرحي بآالم ظمئهم وحرارة شوقهم للغيث. وهي إلى ذلك تعتمد البناء 

الشعري الرشيق، والعبارات القصيرة املوحية، وهذا مقطع من مسرحية قطرة املطر:

يبدأ احلقُل العطشاُن شكواه بعد انقطاع املطر طوياًل عن األرض:

احلقل العطشان )بألٍم عميق(:
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 ُمْنُذ ُشُهوْر

ُمْنُذ ُشُهوْر

لَْم َتْضَحْك َشَفتي َعْن َقْطَرْه

ُمْنُذ ُشُهوْر

ُمْنُذ ُشُهوْر

لَْم َتْنُبْت في َصْدِري َزْهَرْه

َعْطَشى َأْشجاري وُطُيوري

َعْطَشى َأْرِضي، َعْطَشى ُدوِري

يا َقَطراِت الَغْيِم امْلَاِطْر

يا َقَطراْت!

اِعْر؟ َكْيَف َنسيِت احَلْقَل الشَّ

يا َقَطراْت!

ْهرَة ُعوِدي ُعوِدي َواْسِقي الزَّ

ِمْن َخلِْف اأُلْفقِ الـَمْمُدوِد

وْر ُعوِدي َواْسِقي الدُّ

َولُْيْرَو الُعْصُفوْر

َولَْتْضَحْك ِللَْغْيِم املاِطْر

اِعْر َأْرِضي، َأْرُض احَلْقِل الشَّ

ُس ِجْذَعها وتشكو على انفراد: إحدى األشجار تتحسَّ

َعَطٌش َعَطٌش في األَْعماِق

اِق اِمِر في السَّ في اجَلْذِر الضَّ

ْمُس ُتالِعُبنا َوَتروْح َالشَّ

يُح على األَْوراقِ َتنوْح َوالرِّ

يا َقَطراِت الَغْيِم املاِطْر

ْوَح  الشاِعْر؟ يا َقَطراْت!كيَف َنِسيِت الدَّ

يا َقَطراْت!
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البستاني:

ِديْق َأنا َغْضباُن على الَغْيِم الصَّ

كاَن فيما َبْيَننا َعْهٌد َوِثيْق

كاَن يْأتيِني ِحَبااًل ِمْن َمَطْر

َجْر َكاَن ُعْرَس األْرِض، َأْفراَح الشَّ

َوَفلَْحنا َذاَت َيْوٍم، َواْنَتَظْرنا

َوَعِطْشنا.. َوَصَبْرنا

لم َتْزُرنا ُمْنُذ عاْم

لم َتُزْرنا يا َغَماْم

َأنا َعْطَشاُن، وَعاِتْب

يا َصِديقي، أنا َغاِضْب

نقرأ في هذا املقطع عدًدا من العبارات ذات املدلول الوجداني: )تضحك، تنوح، غضبان، 

ُعْرس، أفراح، عاتب(؛ مما يثير التفاعَل النفسيَّ العميَق بني األطفال والعرض املسرحي، وأذكر 

أننا كنا نردد الكثير من مقاطع املسرحية ونحفظها غيبا بعد أن قمنا بتمثيلها على خشبة مسرح 

املدرسة.

األخضر(؛  )القطار  الشعرية:  األطفال  مسلسالت  مجال  في  العيسى  سليمان  أعمال  من 

بغداد 1976، و)املتنبِّي واألطفال(؛ دمشق 1978. وله في النثر كتب عديدة، منها: )دفتر النثر(؛ 

دمشق 1981، و)باقة النثر(؛ دمشق 1984، و)إني أواصل األَرق(؛ دمشق 1984. باإلضافة لعدد 

كبير من الكتب التي امتزج فيها الشعر الرقيق بالنثر اجلميل، منها: )ُثماالت1(، صنعاء 1999، 

و)ثماالت2 و3 و4 و5(، و)أحالم شجرة التوت(، و)أنا وحلب(، مبناسبة احتفالية حلب عاصمًة 

العربية(، و)كتاب احلنني(، و)همسات ريشة متعبة(،  و)أنا واجلزيرة   ،2006 للثقافة اإلسالمية 

زوجته  مع  وشارك  العربية.  الثقافة  عاصمة  القدس  احتفالية  مبناسبة   ،2009 والقدس(  و)أنا 

الدكتورة ملكة أبيض في ترجمة عدد من اآلثار األدبية، أهمها آثار الُكتَّاب اجلزائريني ككاتب 

ياسني وغيره من الذين كتبوا بالفرنسية.

ُيعدُّ الشاعر السوري سليمان العيسى واحًدا من أبرز الشعراء العرب املعاصرين الذين دارت 

معظم قصائدهم حول القضايا القومية، حيث كتب عن فلسطني والعراق واليمن واجلزيرة العربية 
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خ بالشعر والتجربة  واجلزائر وسورية. يستند سليمان العيسى إلى تسعة عقود من الزمن املضمَّ

والكفاح واحِلّل واالرحتال، بقي هو نفسه، ذلك القومي العنيد الذي لم يزعزع إمياَنه بالعروبة شيء، 

ولم يغير من قناعاته أي حدث مهما كان َجلاًَل، وأي إغراء مهما بلغ، ونال العيسى احترام الناس 

بأطيافهم املتعددة، الذين يوافقونه الرأي، والذين يخالفونه. ميثل سليمان العيسى في جتربته نشيد 

الوطن والشهيد واحلرية والسجن والثورة، غنى لكل هذه املعاني العميقة، وعززها في شعره. مرت 

جتربته الشعرية باملدارس الشعرية املختلفة من الكالسيكية إلى الرومانسية إلى الواقعية اجلديدة، 

كانت بعض املدارس تلقي بأثرها على كتاباته، ولكن أكثرها تأثيًرا كان املدرسة الواقعية الشعرية 

اجلديدة. في شعره صوت عميق، وساطع، وَعِصّي على اليأس، القصيدة عند سليمان العيسى، 

متثل فعاًل إنسانًيا ينضح بالوعي والشفافية، ولغة جيَّاشة باألمل والغضب العظيمني، وهو شاعر 

ي، حلم بأفق أبهى وأكثر عدالة، وحاول السعي في  شديد احليوية، ال يقبل االنشطار أو التشظِّ

طريق ُيفضي، على الرغم من وعورته الدامية، إلى فجر أجمل، ومجتمع ال بطش فيه.

كانت قصائد سليمان العيسى، في منتصف القرن العشرين، تشق طريقها إلى الناس بُيْسر 

وعذوبة ال نظير لهما، فتجرف ما كان يعترضها من مفاهيم تناقض ما يسعى سليمان العيسى 

إلى حتقيقه في الشعر واحلياة، وحني كان بعض الشعراء العرب يصغون، بدفء وحميمية، إلى 

أنني ذواتهم، كان سليمان العيسى يرى في الشعر عماًل إنسانًيا، وحني كان هؤالء الشعراء يغنون 

ليأسهم اجلميل حيًنا، ولعزلتهم عن احلياة حيًنا آخر، كان العيسى ينظر إلى القصيدة على أنها 

عون لإلنسان في عذابه وكفاحه العظيمني. في تلك احلقبة، كان بعض الشعراء العرب ُيفصحون 

عن شكوكهم في الشعر وجدواه، أو في الشاعر ودوره، وكأنهم يجدون في كتابة الشعر قلًقا 

ال داعي له، أو أن الشعر، لديهم، عذاب مركب ال يخلِّف لصاحبه غير املوت، وال ُيثمر إال الندم 

والالجدوى، كما عبَّر عن ذلك الشاعر عمر أبو ريشة عام 1937:

ملن تسكب الروح يا شاعُر؟

أما لضالل املنى آخُر؟

أللمجد؟ ماذا يحسُّ القتيُل

إذا اْزَورَّ أو َبَسَم العابُر؟

أللُخلد؟ ماذا يردُّ الذئاَب

ها جوُعها الكافُر؟ إذا عضَّ
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في الوقت ذاته، كان سليمان العيسى يشعل تلك الصحراء العربية املوحشة بقصائده؛ ليندلع 

صوته مجلجاًلً أقوى من اليأس، وأعتى من قوى الَفناء واإلحباط:

أمُة العرِب لن متوَت، وإني

اَك باسمها يا َفناُء أحتدَّ

وحني كان يرى األزمنة العربية تنحدر صوب غروبها املوحش، واألمكنة العربية تتفتت بقعة 

إثر أخرى، كان يهبُّ كرعد قوي؛ ليمأل عروق الشجر الكالح برعشة احلياة، ويشدَّ إرادة العرب، 

في كل مكان، بإميانه امللتهب وقصائده العنيدة.

اجته سليمان العيسى إلى كتابة شعر األطفال بعد نكسة يونيه/ حزيران عام 1967، فأنتج 

أول ديوان ناضج لشعر األطفال في الوطن العربي عام 1969. ورغم أن جسماني شقرا سبقته 

إلنتاج ديوان لألطفال في عشرينيات القرن املاضي، فإن ديوانه ميثل نضًجا وتطوًرا جعله رائًدا 

في هذا امليدان. القصائد التي كتبها سليمان العيسى لألطفال ليست مجرد أدب للترفيه، فهي 

حتتوي على أبعاد أخرى يهدف الشاعر من خاللها إلى املساهمة في وضع أساس يقوم عليه 

التكوين العقلي والعاطفي لألطفال والشباب، وتنمية مداركهم وخيالهم؛ وكذلك اإلحساس باجلمال 

ن سليمان العيسى عدًدا كبيًرا من تلك القصائد هموَمه وطموحاته وعذابات األمة،  لديهم، وقد ضمَّ

فأصبحت أعماله أناشيَد للطفولة بكل تفصيالتها اجلميلة واحلميمة، صعد بالطفولة إلى التراث 

والتاريخ، وأمسك بأيدي األطفال، ودلف بهم إلى الشوارع واملالعب، أحبهم، التصق بهم، غنى 

س ملدرسة شعرية متميزة تتناول الطفل ومتعلقاته،  لهم، ولم يكن تعلقه باألطفال عابًرا؛ لذلك أسَّ

فأصبح ما قدمه لعالم الطفولة دافًعا للكثيرين إلى االلتفات إلى الطفل، وتكريس شيء من اإلبداع 

له. شرط سليمان العيسى للكتابة عن الطفل أن يكون الكاتب، شاعًرا أو ناثًرا، طفاًل، وهذا ما 

مينحه االبتعاد عن الوعظية والتوجيه واإلرشاد، والذي يعرف الشاعر سليمان عن قرب، يراه 

ة والقسوة؛ فهو الطفل الذي  طفاًل متشبًثا بطفولته ونقائه، وهذا ما دفع الكثيرين إلى وسمه باحلدَّ

ال يقبل أن يجرح أحٌد نقاَء حلظته وفكرته. كما أنه شارك مع زوجته وعدد من زمالئه في ترجمة 

قصص ومسرحيات من روائع األدب العاملي لألطفال.

س مع صديقه األديب الراحل صدقي  ولسليمان العيسى في الصحافة جتربة رائدة، حيث أسَّ

إسماعيل جريدة )الكلب( التي كتب فيها كبار املبدعني، ونقدوا احلكومات، وعضوا السياسات، 

وعضتهم، وهذه املجلة فريدة في بابها، وقد صدرت مجموعًة قبل سنني في كتاب يحمل عنوان: 
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)الكلب(، وهي تؤرخ للسياسة من جانب ساخر ضاحك ظريف. أما السياسة، فبالرغم من دخوله 

سراديبها، فإنه ظل محافًظا على نقائه، فهو لم يطلب منها كما طلب اآلخرون، إنه يبحث عن ُحلْمه 

الذي وجد دربه سنوات في السياسة، وملا أثبتت السياسة فشلها غادرها إلى درٍب آخر، يقول: 

"هكذا خلقنا الله، ناس للحلم وناس للحكم، وأنا اخترت احللم، لم أكن يوًما سفيًرا، وال وزيًرا، 

شعري هو سفيري وجواز سفري، احلكم أضَيق بكثير من احللم، اخترت اخلط الثقافي وكان 

هدفي، إضافة إلى أني اخترت وزوجتي قضيًة عشناها ونعيشها حتى اآلن بقناعاتنا".

َم الشاعر في محافل كثيرة، حيث حصل على جائزة لوتس للشعر من احتاد ُكتَّاب آسيا  ُكرِّ

وأفريقيا 1982، وفي عام 1990 انُتخب عضًوا في مجمع اللغة العربية بدمشق، وفي عام 2000 

حصل على جائزة اإلبداع الشعري من مؤسسة البابطني، ومت تكرميه من ِقَبل ديوان العرب في 

َم في محافل أدبية كثيرة في أرجاء الوطن العربي. وقد منحته  الثامن من يناير 2005، كما ُكرِّ

اليمن في احتفال كبير، وسام الوحدة اليمنية، وهو أرَفُع األوسمة اليمنية؛ وذلك تقديًرا ملواقفه 

األخوية املؤاِزرة للشعب اليمني في قضاياه الوطنية، واعتزاًزا بعطاءاته األدبية والثقافية التي 

لت رافًدا للثقافة العربية. وعلق الشاعر قائاًل: "هذا التكرمي ليس لي، فأنا لم أفعل شيًئا جديًرا  شكَّ

به حتى اآلن، إنه حتية للقضية، لفكرة، للُحلم الذي عشنا ونعيش من أجله جميًعا، وأعتبر أنه حتية 

ألطفالنا الذين أغني وأكتب لهم منذ سبعة وثالثني عامـًا بدون انقطاع".

ِمْن قصائده اجلميلة ومن أقواله التي تشرح فكره الشعري وشخصيته هذه السطور، وهي 

ر في دمشق  مقتطفات من لقاء جمعني بالشاعر سليمان العيسى في منزله في منطقة مشروع ُدمَّ

عام 2006:

"ُكنَّا نحلُم

َأنَّا سوف نهزُّ الشمَس

فتسقط في أرِض الفقراء

بيادَر مْن قمٍح وغالْل"

ان يا أمواُج نحُن، قصيدٌة عطَشى "ِندَّ

ُد وُلجٌّ ثائٌر متمرِّ

ُصِبّي على عينيَّ آِخَر قطرٍة

في صدِر عوسجِة املغيِب َترّدُد".
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ي وغوته، ثم تقف على قدميك، وترى الدنيا بعينيك، تلك هي  "أن تعتصر املتنبي ولوركا واملعرِّ

احلداثة واملعاصرة".

ق". "إذا أحببت أن تختصرني فأنا ُحلْم عربي يبحث عن التحقُّ

َكَتَب في إحدى قصائده: "كل جيلي ألقيُتُه في جحيٍم.. لَْم ُأِرْق دمعًة على أصنامي". وكتب عن 

نفسه في مقدمة ديوان األطفال: "كان صغيًرا ولكنه كتب للكبار، حلم بالعمالقة، باألبطال يجسدون 

أحالمه كلها في صيحة، ولكن أبطاله - وألف عذر منهم - لم يكونوا صادقني".

وِض ساِجَعٌة "ِإْن َشَدْت في الرَّ

َفِمَن األَْطفاِل َتْنَتِحُل..

ٌن على َوَتٍر َأْو َمَشى حَلْ

َفاألَغاني َنْحُن َوالَغَزُل"..

"النشيد ليس له ِسنٌّ محددة، قد يكون للنثر وللقصة عمر معني، أما الشعر فليس له عمر 

معني، الطفولة حسب تقسيم علم النفس ُتقسم إلى أربع مراحل، حتى سن الثامنة عشرة، والشاعر 

الذي يكتب لألطفال يغني أناشيده اجلميع؛ الطفل واملعلم واألصدقاء واألهل في املنزل، وأنا ما 

، ما زلت أحمل في نفسي طفاًل، في نفسي يثوي طفل صغير، الطفولة هي الصفاء  أزال طفاًلً

والنقاء والتفاؤل".

ق، وأنه ملن السهل أن أكتب وأتكلَّم كالًما عميًقا، ولكن من  "إن البساطة أصعب من التعمُّ

الصعب أن أنتقي وأتخيَّر األسلوب السهل الذي ُيشعر السامع بأني جليس معه، ولست معلًما له، 

وهذه هي مشكلتي مع أدب األطفال".

الطفل  أحالم  إلى  وآتي  لَِعبه،  في  إبداع  بكائه،  في  إبداع  في ضحكه،  إبداع  هو  "الطفل 

وأمانيه فأجد فيها الكثير من األشياء العميقة، فأصوغ منها ما يغنيه الطفل بلغة مناسبة، وإن 

كانت الصورة صعبة على متناول الطفل، فأنا ال أحمل الطفل مشقة فهمها، ليس من الضروري 

للطفل أن يفهم، بل أن يغني، وليفهم عندما يكبر، إذا غنى الطفل األنشودة، ستبقى صورها معه 

أنغاما" فلسفة،  يا  "ماما ماما..  لم يكتشفها في طفولته،  فيها أشياء جديدة  يكبر، فيرى  حتى 

و"بسمُة أمي ِسرُّ وجودي" فلسفة أيًضا، قلت للُمربِّني واملعلِّمني في توجيهات أناشيد األطفال: "ال 

تشرحوها لألطفال، الطفل رادار عجيب يلتقط كل شيء، دعوا هذا الرادار يلتقط الصورة، وبعدما 

يكبر يستوعب هذه الصورة".
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"مزجُت الواقع باخليال؛ "أنا عصفور ملء الدار" خيال سيبقى مع الطفل حتى يكبر، و"يدها 

احللوة متسح شعري" واقع، ولن جند أغَزر وال أبعد من أحالم األطفال، وإن لم ُيَعبِّر الطفل عنها".

"حفظُت القرآن الكرمي حني كنت في السادسة من عمري، طبًعا ابن السادسة ميكن أن يحفظ 

القرآن لكنه لن يفهمه في تلك السن، وحفظت قصائد املتنبِّي واملعلَّقات، وقد ظلت معي صورها 

وتراكيبها، وأصبحت في ذخيرتي اللغوية".

أنشودة  مثال  ذاتها.  األنشودة  في  االنكسار  مقابل  ي  والتحدِّ األمل  نور  نعطي  أن  "يجب 

)فلسطني(، كتبُت في األنشودة: وجوٌه غريبة.. بأرضي السليبة.. تبيُع ثماري.. وحتَتلُّ داري. هذا 

ي.. إلى  واقع مؤلم، لكني كتبُت في األنشودة ذاتها: وأعرف دربي.. ويرجع شعبي.. إلى بيت َجدِّ

دفء َمْهِدي. هذا هو احُللم".

"الصورة الشعرية احللوة تأتي في الُبعدين: القومي واإلنساني، وهما بعدان ممتزجان في 

نفسي ال أفصل بينهما، وإال لكنُت كَمْن نشر نفسه نصفني، وال أقبل الُبعد القومي إن لم ميتزج 

بالبعد اإلنساني، والبعد القومي يشير بوضوح إلى رسالتنا اإلنسانية منذ فجر التاريخ، حيث 

جند امتزاج الُبعدين في كل أدبياتنا القدمية، وال أقصد بأدبياتنا القدمية التي تعود إلى تاريخنا 

ُتنا على امتداد التاريخ: رته أمَّ في اجلزيرة العربية، بل إلى كل ما سطَّ

وَأْبَعُد َنْحُن ِمْن َعْبٍس

َوِمْن ُمَضٍر َنَعْم َأْبَعْد

حمورابي وهاني بعُل

بعُض عطاِئنا األَْخلَْد

لَنا بلقيَس واألهراُم

والُبْرِديُّ والـَمْعَبْد

وِمْن زيتوِننا عيسى

وِمْن صحراِئنا َأْحَمْد"

"لم يزل األدُب العربيُّ الطفليُّ في البدايات، وإن كانت هناك محاوالت جادة. قصص ألف 

روها بأشكاٍل وقوالب مختلفة، ونحن ما زلنا نتناولها بطريقة واحدة  ليلة وليلة أخذها الغربيون وطوَّ

تقليدية، وهي مثال ألدب طفلي عربي وصل إلى العاملية، لكن أن نستمر دون أن ننهل من جتارب 

املتقدمني فهذا يسبب انطفاء الشعلة في أدبنا الطفلي العربي".
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"دور مؤسسات النشر في العالم العربي دور طفيف وسيئ، أنا متشائم من هذه الناحية، أنا       

ما زلت حتى اآلن حني أكتب كتاًبا أتعب حتى أعثر على ناشر يتبنَّى نشره، إنهم يعتبرون األَدب 

الطفليَّ أدَب تسليٍة ال يدرُّ ربًحــــًا".

في حفل التكرمي الذي أقامته مؤسسة البابطني لإلبداع الشعري قال سليمان العيسى: "أن 

باالحترام واالعتزاز  وإبداع فهذا عمل جدير  ثقافة وفن وشعر  إلى  العربي  املال  يتحول بعض 

والتقدير في تاريخ أمتنا املعاصر، نعتز به جميعا، نتمنى لهذه البادرة الرائعة أن تنتشر وتعم؛ 

لكي تأخذ الكلمة العربية حقها وهي التي توحدنا، وبعدها ال ُبدَّ أن تأخذ دورها في احلياة".

"التكرمي احلقيقي الذي أشعر به أنني حملت اجلمرة في يدي والكلمة على لساني، ورحت 

أغني ُحلمـًا عربًيا وهبته حياتي وشعري".

"إن الصغير مثل الكبير يحلم ويشعر باجلمال، ويعاني من اإلحساس بالقلق وعدم االستقرار، 

والتوافق مع سلوكيات اآلخرين؛ ومن َثمَّ افتقـاد األمـان، وقد يفكر في احللول اخلارجية، ورمبا 

االنطواء وحالة  أو  للداخل  الهروب  تفسير  والغربة؛ وكذلك ميكن  الهجرة  أو  املنزل  الهروب من 

االغتراب، ورمبا الكتابة، ويظهر ذلك بوضوح في اإلبداعات املختلفة الفنية واألدبية".

"أنا أرُسُم الكلمات، وأبحُث عن الصوَر بالكلمات"

ني" ازي، أو هو َيجرُّ "أُجرُّ ُعكَّ

"َحْسُب حلٍن ينتهي في وتري... أنه في صدر غيري يبدأ"

"مرافئ العمر نبيذ معتق، ينداُح كقصص شهرزاد في ألف ليلة وليلة"

)شجرة  طفولته  وبقيت صديقة  دمشق،  في  وُدفن   ،2013 عام  في  العيسى  سليمان  رحل 

التوت( توزع ثماَرها أحالًما كبيرة لتصوغ منها حبَّه الكبير لوطنه الكبير، فمن هذه األحالم أصبح 

حبه لرملة وليالس ولني وَمّي وأليسار حبا عاًما يشملنا جميًعا، هذا احلب الذي يشد أيادينا حني 

يقول في إحدى قصائده:

"ما زالَْت َيداَي َوَقْد َتَيبََّستا

الال اِن الظِّ دَّ مَتُ

ماال َعلَّ الرِّ

فولََة ُتْنِبُت الُعْشَب الذي َعلَّ الطُّ

َيَهُب النُّشوَر الـُمْسَتحيَل

ُر الَغْيَب الـُمحااَل". ُيَفجِّ
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األهمية الرتبوية للشعر املوجه لألطفال 

أ. د. أمير إبراهيم القرشي *

ه إلى األطفال أهمية خاصة في مجال أدب الطفل، فهو من أسبق ألوان  يكتسب الشعر املُوجَّ

األدب إلى آذان ووجدان الطفل، حيث تعودت ُأُذن الطفل منذ نعومة أظفاره على صوت اأُلمِّ وهي 

تغني له بعض األغاني أثناء هدهدته؛ حتى يهدأ ويكفَّ عن البكاء ويغطَّ في النوم، وبعدها يبدأ 

الطفل في التعود على سماع حكايات ما قبل النوم التي تثير تفكيره، وجتعله ُيحلق بخياله مع 

ٍم صعوًدا وهبوًطا  شخصيات احلكاية وأحداثها؛ خاصًة إذا سمع احلكاية عبر صوٍت ُمعبٍِّر وُمنغَّ

ونعومًة وِغلظة، وفًقا ملقتضيات أحداث احلكاية.

ومع منو الطفل يستمر تعلُّقه بسماع األغاني واألناشيد واألشعار، التي جتمع بني التصوير 

املناسبة؛ بهدف مخاطبة عقل  والقوافي  قة، واألوزان  املُشوِّ اللفظية  احلركي واملوسيقا، والداللة 

الطفل ووجدانه، مما يسهل على األطفال ترديد كلمات النشيد، أو القصيدة وتكرارها؛ حيث مييل 

األطفال إلى التنغيم والكالم املوسيقي املوزون؛ مما يساعد على تنمية التذوق الفني، والقدرة على 

التخيُّل، وتنمية القَيم واالجتاهات والسلوكيات املرغوب فيها بصورة محببة بعيًدا عن اإلجبار.

نه  ة الفنية التي ُتكِّ وهو األمر الذي يتطلب توافر أديب وشاعر مبدع ميتلك األدوات واحلاسَّ

ر  من الولوج إلى وجدان الطفل وعقله بسهولة وُيسر، ودون تكلُّف أو افتعال، أو وعظ مباشر ينفِّ

الطفل من متابعة ما ُيلقى على مسامعه.

ه لألطفال في عاملنا العربي بعدة أسماء كان لها السبق والريادة  وقد ارتبط الشعر املُوجَّ

في هذا املجال، ويأتي على رأسهم أمير الشعراء )أحمد شوقي( الذي ترك لنا عدًدا كبيًرا من 

املقطوعات ما بني أنشودة وأغنية، باإلضافة إلى القصص الشعرية املوجهة إلى األطفال، وقد 

تأثر )أحمد شوقي( في جتربته الشعرية لألطفال مَبْن سبقوه؛ خاصة كتاب )كليلة وِدْمَنة( الذي 

* أستاذ املناهج وطرق التدريس - كلية التربية - جامعة حلوان - مصر.
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ع( كما تأثر أثناء وجوده بفرنسا، بتجربة الشاعر الفرنسي  نقله إلى العربىة )عبد الله بن املُقفَّ

)الفونتني( الذي سبقه في تأليف شعر األطفال. وقد تأثر ُكلٌّ من )شوقي( و)الفونتني( بقصص 

م على  )كليلة ودمنة( وقصص )أيسوپ اليوناني( التي اعتمدت ُكلٌّ منها على الشكل الرمزي املُقدَّ

والطيور. ألسنة احليوانات 

كما تأثر )أحمد شوقي( بالتراث الَقَصصّي الذي ورد في القرآن الكرمي؛ حيث عبَّر في أكثر 

من قصيدة عن احليوانات التي ركبت سفينة )نوح عليه السالم( أثناء الطوفان العظيم، وحكايات 

التي اعتمدت  )سليمان عليه السالم( مع الهدهد، والطاووس واحلمامة، وهناك بعض األشعار 

فكرتها على بعض األمثال العربية املرتبطة بالتراث،  مثل: حكاية )اليمامة والصيَّاد( التي عبَّرت 

ْيه"، وحكاية )الصياد والُعْصُفورة( وحكاية )طائر الُقبََّرة(  عن احلكمة القائلة:  "مقتل الرجل بني فكَّ

التي تعكس ُكلٌّ منهما احلكمة القائلة: "في التأنِّي السالمة وفي العجلة الندامة".

وقد ارتبط شعر )أحمد شوقي( بقَيم تربوية وأخالقية واجتماعية مهمة، متثلت فيما 
يلى:

ة األرانب والفيل(، حيث عبر عن هذه القيمة على  قيمة التعاون، والتي جاءت في قصيدة )ُأمَّ  -

لسان األرنب احلكيم بقوله: احتدوا ضد العدو اجلافي فاالحتاد قوة الضعاف.

قيمة األمانة، والتي وردت في قصيدة )سليمان واحلمامة( التي فقدت كل شيء بسبب عدم   -

العها على مضمون الرسالة التي ُكلفت بتوصيلها. أمانتها، واطِّ

قيمة الصدق ونبذ الَكِذب واالحتيال، التي عبرت عنها قصيدة )الثعلب والديك( والتي انتهت   -

باحلكمة التي حتولت إلى قوٍل مأثوٍر "مخطٌئ من ظنَّ يوًما أن للثعلب دينا"، وهو قول ينطبق 

على كل من هو على شاكلة الثعلب في كل زمان ومكان.

قيمة املُواَطنة، والتي وردت في قصيدة )الوطن(، والتى عبَّر فيها عن قيمة الوطن الذي ال   -

يضاهيه أي مكان آخر بقوله: َهْب جنة اخُللْد اليمن ال شيء يعدل الوطن.

قيمة ُحسن التدبير والفطنة، والتي عبر عنها في قصيدة )األسد والثعلب والِعْجل(؛ حيث   -

مكر الثعلب بالعجل، وقدمه فريسة لألسد، على الرغم من ِصَغر حجم الثعلب، وِكَبر حجم 

العجل، وعبَّر عن هذه القيمة بقوله: سلَّم الثعلب بالرأس الصغير ففداه ُكلُّ ذي رأٍس كبير.

ة والنظافة(، وعبر عنها في خاتة القصيدة  قيمة النظافة، والتي وردت في قصيدة )الِهرَّ  -

الصحيفة. عنوان  اإلنسان  على  الثوب  إمنا  بقوله: 
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ة(. قيمة الرفق باحليوان، والتي وردت في قصيدة )ضيافة ِقطَّ  -

قيمة العمل، والتي عبر عنها في قصيدة )النملة الزاهدة( وقصيدة )السلوقي واجَلَواد(.  -

قيمة التواضع وعدم الغرور، كما وردت في قصيدة الطاووس.  -

وغيرها من القيم التي مت تقدميها في إطار رمزي على ألسنة احليوانات والطيور؛ لتوضيح 

اللغة،  احِلَكم والعظات والدروس املستفادة، بطريقة تيزت ببساطة العرض واإليقاع، وسهولة 

وبأسلوب شائق، وُمحبب إلى نفوس األطفال للوصول إلى األهداف املنشودة.

كما ُيعدُّ )محمد عثمان جالل( من األدباء العرب األوائل الذين كتبوا الشعر لألطفال في كتابه 

املُعنَون باسم )العيون اليواقظ في األمثال واملواعظ(، وقد اعتمد أيًضا على احليوانات والطيور 

في توصيل أفكاره، التي تعتمد على اخلروج في النهاية بحكمة أو موعظة يستفيد منها الطفل في 

د على اإلنسان دائًما ما يتعرض لبعض  مستقبل أيامه، مثل: حكاية )احلمامة والصقر( والتي تؤكِّ

املخاطر؛ وقد صاغها في صورة حكمة وردت في آخر بيت بقوله: فاملرء في أيامه ال يسلَم.

ص في أدب األطفال، وألَّف ديواًنا  وجند أيًضا )كامل الكيالني( الكاتب املعروف، الذي تخصَّ

لألطفال ضم العديد من األغاني والقصائد، مثل: قصيدة ) الطفل واملرأة(  التي تركز على إعطاء 

نصائح تربوية لألم جتاه تعليم أطفالها القراءة، وأغنية )املهد(، والتي تعتمد على تقدمي نصيحة 

للطفل بعدم األخذ بظواهر األمور، والتَّرِوي عند إصدار األحكام، وقصيدة )الضاحية( التي تعبر 

عن جمال النيل والطبيعة.

واألغاني  الشعرية،  الدوواين  من  العديد  له  صدر  الذي  اوي(  )الَهرَّ الشاعر  أيًضا  وهناك 

األطفال  )سمير  ديوان  مثل:  وتربوية،  أخالقية  قيًما  تضمنت  التي  لألطفال  املوجهة  واألناشيد 

صها للحديث عن  نهما مقطوعاٍت شعرية خصَّ للبنني( وديوان )سمير األطفال للبنات(، الذي ضمَّ

طبيعة بعض امِلَهن واحِلَرف، مثل: الِفاَلحة واحملاماة والطب.. وغير ذلك؛ إلعالء قيمة العمل في 

سل(، وله أيًضا كتابات نثرية، مثل: رواية  نفوس األطفال، وديوان )َأِلف باء( وديوان )أنباء الرُّ

)الذئب والغنم(. وقد كرَّس )الهراوي( معظم أعماله الشعرية لترسيخ القَيم واآلداب والسلوكيات 

في نفوس األطفال، كالطاعة والنظام واألمانة والوفاء والعلم والعمل، واالنتماء للوطن. وقد حرص 

رة، وتيزت أشعاره بقلَّة األبيات، وقلة الكلمات على  )الهراوي( على استخدام اللغة الُفصَحى املُيسَّ

مستوى طول البيت الواحد؛ ليسُهل على الطفل استيعابها، وحفظها، وترديدها.

الشعر  كتابة  عاتقهم مهمة  الذين حملوا على  األول  الرعيل  الذين ميثلون  الشعراء  وهؤالء 
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لألطفال، ينبغي إلقاء الضوء على أعمالهم الشعرية، وتضمني بعضها في الكتب الدراسية املقررة 

األساسى؛  التعليم  األولى مبرحلة  الدراسية  الصفوف  في  التالميذ  وعلى  الروضة،  أطفال  على 

لالستفادة منها لتنمية التذوق األدبي لدى األطفال.

األهمية الرتبوية للشعر املوجه لألطفال:
تتمثل تلك األهمية فيما يلي:

حتقيق املتعة وإثارة البهجة في نفوس األطفال.  -

تنمية احلصيلة اللغوية لدى األطفال.  -

إثراء خيال الطفل.  -

تنمية التذوق واحلس األدبي واجلمالي لدى األطفال.  -

تثقيف األطفال وتهذيب نفوسهم وإكسابهم القَيم األخالقية.  -

تزويدهم باملعلومات واحلقائق واملفاهيم التي تنمي خبراتهم.  -

َغر لدى األطفال. تكوين عادة القراءة األدبية منذ الصِّ  -

ث واإللقاء. تنمية مهارات االستماع والتحدُّ  -

خصائص الصياغة اللغوية للشعر املوجه لألطفال:
ه لألطفال - سواء أكان شعًرا تعليمًيا أم شعًرا َقَصصًيا أم شعًرا  لكي يحقق الشعر املُوجَّ

غنائًيا، أم شعًرا درامًيا أو مسرحًيا - األهداف املنشودة من إكساِب الطفِل القيَم األخالقية واملُُثل 

العليا، والسلوَك املرغوب فيه، وترقية أذواقهم الفنية واجلمالية، والتأثير في وجدانهم؛ ال بد من 

مراعاة بعض اخلصائص التي تعتمد على ما يلي:  

التعقيد  وعدم  الوضوح،  ومراعاة  اللغوي،  الطفل  عالم  من  الشعرية  الصياغة  اقتراب   -

للطفل، فاألطفال في الصفوف األولى من  العقلي والنفسي واللغوي  النمو  يها مع  وَتشِّ

تعليمهم يتناسب معهم األشعار، واألناشيد التي ترتبط باألسرة واملدرسة والبيئة احمليطة 

بهم، وما َأِلفوه من حيوانات وطيور، ثم يلي ذلك إعطاء الطفل أشعاًرا وأناشيد تبث فيهم 

العليا. واملُثل  والفداء  والبطولة  والقومية  بالوطنية  والشعور  واألخالقي،  الديني  الشعور 

االعتماد على اخليال واملرح والفكاهة والّطرفة، وعلى البحور القصيرة التي تفيض باحلياة   -

واحلركة، واستخدام الفصحى السهلة.



205
مجلة الطفولة والتنمية -ع 43 / 2022

والتكرار،  املوسيقي،  اجَلْرس  على  والتركيز  البسيطة،  واجلمل  السهلة  املفردات  انتقاء   -

الطفولة. روح  وسيادة 

بالتجارب واخلبرات احلياتية ذات مغزى  أفكاًرا وقيًما تد األطفال  أن يحمل مضمونه   -

هادف. تربوي 

الذي  العصر  تعبر عن روح  ه، وأن  الطفل وَحواسِّ ببيئة  ترتبط املوضوعات املطروقة  أن   -

فيه.  يعيش 

مراعاة توافر الصياغة الشعرية املُغنَّاة ذات اإليقاع البسيط والسلس، والعبارات املسجوعة   -

مة؛ حتى تبقى في ذاكرة الطفل ووجدانه لفترة طويلة. واجلمل املُنغَّ

أن يتناسب مع املرحلة العمرية التي مير بها الطفل.  -

وفي ضوء ما سبق ذكره ينبغي التأكيد على أهمية تبني فلسفة تربوية إلعداد الطفل، قائمة 

على التكامل بني اجلوانب املعرفية والوجدانية واملهارية، فمخاطبة وجدان الطفل وفكره من خالل 

مناذج شعرية وأناشيد هادفة حتمل في طيَّاتها قيًما ومبادئ دينية وأخالقية وتربوية تتفق مع 

طبيعة وثقافة مجتمعاتنا العربية، سوف ُيسهم في بناء شخصية الطفل ملواجهة حتديات املستقبل 

بُخَطى ثابتة، ُمسلًَّحا باملُثل والقَيم النبيلة املستلهمة من التراث احلضاري األدبي. 

املراجع
أحمد شوقي )2002(: املختار من ديوان شوقي لألطفال، الهيئة املصرية العامة للكتاب، القاهرة.  -

فاطمة مبروك مسعود )2016(: املوازنة في الشعر العربي املوجه لألطفال بني اجلوانب الوجدانية واملعرفية،   -

دراسات في التعليم اجلامعي، جامعة عني شمس، كلية التربية، مركز تطوير التعليم اجلامعي، ع 32، يناير.

محمد إبراهيم الطاووس )2003(: تقنيات التشكيل الفني واجلمالي في شعر الهواري لألطفال، حوليات   -

ديسمبر.  ،31 مج  اآلداب،  كلية  آداب عني شمس، 

للتربية  الوطنية القطرية  اللجنة  التربية،  الفن والتربية، مجلة  مصطفى رجب )1999(: شعر األطفال بني   -

مارس.  ،128 ع  والعلوم،  والثقافة 

هديل مصطفى اخلولي )2015(: املضامني التربوية لشعر شوقي لألطفال، مستقبل التربية العربية، املركز   -

العربي للتعليم والتنمية، مج 22، ع 95، يوليو.
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عرض كتاب

كيف تساعد طفلك الذي يعاني من صعوبات التعلم اللغوية؟
"االستراتيـجـيات املستخدمة للنجاح يف احلياة واملدرسة مع حاالت

الديسلكسيا وصعوبات الكتابة واحلساب والتوحـُّد واضطرابات
املعاجلة اللغوية"

Daniel Franklin تأليف: دانيال فرانكلني
Louiz Cozlino تقـديــم: لـويـــــــــز كوزليـنــــــــو

عرض: د. خالد صالح حنفي



208
مجلة الطفولة والتنمية -ع 43 / 2022



209
مجلة الطفولة والتنمية -ع 43 / 2022

كيف تساعد طفلك الذي يعاني من صعوبات التعلم اللغوية؟
"االسرتاتيـجـيات املستخدمة للنجاح يف الحياة واملدرسة مع

حاالت الديسلكسيا وصعوبات الكتابة والحساب
والتوحُـّد واضطرابات املعالجة اللغوية"

Daniel Franklin تأليف: دانيال فرانكلني
Louiz Cozlino تقـديــم: لـويـــــــــز كوزليـنــــــــو

عرض: د. خالد صالح حنفي*

ُتعد دار نشر نيوهاربينجر بالواليات املتحدة األمريكية إحدى أبرز ُدور النشر املتخصصة 

في الدراسات واملراجع في مجاالت علم النفس والصحة 

عام  في  أصدرت  وقد  بالنفس،  الذاتية  والعناية  النفسية، 

األطفال  لدى  التعلُّم  صعوبات  مجال  في  كتاًبا   )2018(

صعوبات  من  يعاني  الذي  طفلك  تساعد  "كيف  بعنوان: 

  Daniel Franklin فرانكلني  دانيال  للمؤلف  اللغة  تعلُّم 

جامعة  من  التربية  في  املاچستير  درجة  على  احلاصل 

هارڤـارد في مجال صعوبات التعلم، ودرجة الدكتوراه في 

فرانكلني  مؤسسة  ورئيس  كاليفورنيا،  جامعة  من  التربية 

للمدارس  الدعم  تقدمي  في  املتخصصة  التربوية  للخدمات 

والطالب من كل املراحل واألعمار بوالية لوس أنـچـلوس.

علم  أستاذ   Louiz Cozlino كوزلينو  لويز  الدكتور  األستاذ  الكتاب  بتقدمي  قام  وقد 

 Social النفس بجامعة بيبردين، وصاحب كتاب العلوم االجتماعية والعصبية في ميدان التربية

.Neuroscience in Education

* أستاذ مساعد أصول التربية بكلية التربية جامعة اإلسكندرية - مصر.
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ويستهدف الكتاب بالدرجة األولى أن يكون مبثابة مرشد لآلباء في التعامل مع األطفال من 

ذوي صعوبات التعلُّم، وتغيير النظرة للطفل من ذوي صعوبات التعلم من كونه مشكلًة إلى النظر 

إليه على إنه طفل لديه مشكلة ليس أكثر، وما يتطلَُّبه ذلك من اآلباء من خطواٍت تساعد على ذلك 

من خالل العالقة مع الطفل مبا يساعد في تنمية قدرته على التعلم، وتقدمي  الدعم للطفل وزيادة 

دافعيَّته وتقليل توتره، ومساعدة الطفل على النجاح في املدرسة، وفي احلياة.

وتأتي أهمية الكتاب من َكْون مؤلف الكتاب قد اشتغل بالتعليم ألكثر من ثالثني عاًما كمعلم 

تقدم  التى  التربوية  للخدمات  فرانكلني  وكونه رئيس مؤسسة  ناحية،  وكمدير، وكاستشاري من 

أنواع الدعم كافًة للطالب واملدارس بوالية لوس أنـچـلوس، فضاًل عن كونه حاصاًل على درجة 

املاچـستير من جامعة هارڤـارد، ودرجة الدكتوراه من جامعة كاليفورنيا. وقد حاز هذا الكتاب 

بالفعل إشادات املتخصصني كما جاء في مقدمة الكتاب، ومنهم لويز كوزلينو أستاذ علم النفس 

بجامعة بيبردين، أما مؤسسة النشر نيو هاربينجر فهي دار نشر أمريكية متخصصة فى مجال 

الدراسات النفسية، واملراجع في التنمية الذاتية والبشرية.

وجاءت لغُة الكتاب لغًة جتمع بني الناحيتني: األكادميية واإلجرائية، مما ميكن القول معه إنه 

خالصة خلبرات عميقة يجُدر بكل متخصص ودارس في مجال صعوبات التعلم أو التربية اخلاصة 

لع عليه؛ لكونه مرجًعا عملًيا للتعامل مع األطفال واملراهقني من ذوي صعوبات التعلم. أن يطَّ

ز على التعامل مع صعوبات التعلم في مختلف املراحل الُعْمرية  كما يتميز هذا الكتاب بأنه ركَّ

بدايًة من الطفولة وانتهاًء بالشباب، والتعامل مع احلياة والعمل فيما بعد، ودور اآلباء في كل 

مرحلة ُعْمرية، واالستراتيـچيات املمكن اتباعها، وبالتالي متيز هذا الكتاب بالشمولية والتكامل.

ويقع الكتاب في عدد )220( صفحة مقسمة إلى ثالثة أجزاء:

اجلزء األول: نظرة عامة على صعوبات التعلُّم اللغوية

وتضمن هذا اجلزء ثالثة فصول:

م اللغة؟ وتضمن هذا الفصل التعريف مبفهوم صعوبة التعلم  الفصل األول: ما صعوبُة تعلُّ
اللغوية، وخصائصها وأنواعها.

تلك  ناتها، وخصائص  وُمكوِّ بيئة التعلم احمليطة بالطفل، وعناصرها  الفصل الثاني: 
البيئة وأهميتها، وتأثيرها في تعلم الطفل.

ن هذا الفصل أهمية العالقة بني  الفصل الثالث: األسلوب األفضل لدعم الطفل، وتضمَّ
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التعاون بني اآلباء واألطفال،  بالعمل املدرسي، وأهمية  باملقارنة  اآلباء واألطفال، وكونها األهم 

ي املستخدمة مع الطفل. وليس مجرد متكني الطفل بل مساعدته، وأهمية استراتيـچيات التخطِّ

اجلزء الثاني: النجاح يف املدرسة
ن هذا اجلزء الفصول اآلتية: وتضمَّ

الفصل الرابع: تكوين روابط قوية مع الطفل وذلك من خالل حتديد املشكلة التي يقابلها، 
ه االنفعالي، واللعب معه، والتعامل  واالبتعاد عن توجيه أي تغذية راجعة سلبية جتاهه، وتعزيز ُنوِّ

مع الواجب املنزلي، وكيف ميكن مساعدة الطفل في أدائه، وكيف التدخل في حالة وقوع أي أزمة، 

وأهمية صبر اآلباء وبقائهم إيجابيني جتاه الطفل ومشكالته.

تكوين عالقات  أهمية  على  الفصل  واشتمل هذا  اإلبحار يف املدرسة،  الفصل اخلامس: 
جيدة مع املعلمني واملديرين، وأهمية تكوين عاداٍت حسنٍة فى الفصل الدراسي، وكيفية حتديد 

الدرجات، وأهمية التعلم املستقل، واستراتيــچـيات تنمية التعلُّم النَِّشط، وحتديد متى احلاجة إلى 

وجود مدرب خاص للطفل.

الفصل السادس: الديسلكسيا: )صعوبة تعلُّم القراءة(، وكيف تخلق ثقافة مناسبة للقراءة 
فى املنزل من خالل تصويب األخطاء اللغوية للطفل، وتشجيعه على القراءة بعمق، وتنمية مهارات 

القراءة املتقدمة لدى الطفل، وكيفية توفير متطلبات القراءة ضمن الواجبات املنزلية من مجالت 

وقصص وحكايات.

باعتبارك  منزلك  حتول  وكيف  الكتابة،  تعلم  صعوبة  أو  الديسجرافيا:  السابع:  الفصل 
َولّي َأْمر إلى ثقافة للكتابة، من خالل تنمية املهارات األساسية للكتابة، ومعاونة الطفل على أداء 

الطفل. الكتابة مع  املنزلية، وممارسة  الكتابية  واجباته 

الفصل الثامن: الديسكالكيا أو صعوبة تعلم احلساب، وكيف تخلق ثقافة الرياضيات في 

املنزل، وذلك من خالل َجْعل تعلُّم الرياضيات متعًة في املنزل، والتفكير فيما وراء الرياضيات، 

بتعلم  املرتبطة  الواجبات  فى  طفلك  تساعد  أن  وكيف ميكن  الرياضيات،  من  االستفادة  وكيف 

الرياضيات. القلق من  تعالج مشكلة  وكيف  احلساب، 

وُأُسس  الطفل  الفصل ذاكرة  وتناول هذا  ر،  معاجلة املعلومات والتذكُّ الفصل التاسع: 
لتنمية قدرة الطفل على  التي ميكن استخدامها  التعامل معها، وعَرض لبعض االستراتيـچيات 

معاجلة املعلومات، وتنمية ذاكرته، مع عرض أسباب وعوامل النسيان لدى البشر.
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د وحاالت القصور الوظيفي، وذلك من خالل  الفصل العاشر: التعامل مع حاالت التوحُّ
تنظيم بيئة الطفل، ومساعدته في أداء الواجبات املنزلية، واحلفاظ على انتباهه، وتنظيم االنفعاالت 

خالل أداء الواجبات املنزلية.

الفصل احلادي عشر: التعامل مع األطفال فى الصف احلادي والثاني عشر، واشتمل 
املرحلة  تلك  في  لألطفال  اآلباء  يوفرها  أن  يجب  التي  واملُتطلَّبات  االعتبارات  على  الفصل  هذا 

العمرية، وأهمية توفير مناخ إيجابي.

اجلزء الثالث: النجاح يف احلياة
ن هذا اجلزء الفصول اآلتية: وتضمَّ

الفصل الثاني عشر: التعامل مع احلياة خارج املدرسة، وأهمية تنمية املهارات االجتماعية، 
والتدريب على إدارة القلق والتوتر، وتنمية أسلوب حياة صحي، وتنمية القدرة على حتمل املسئولية 

املالية، والتعامل مع فترة اإلجازة الصيفية.

الفصل الثالث عشر: تنمية االستقاللية يف مرحلة ما بعد املدرسة العليا، وعَرض هذا 
الفصل للخيارات األكادميية املتاحة فيما بعد املدرسة العليا، ونظاَمي العمل جلزٍء من الوقت أو 

كل الوقت، وتنمية القدرة على املعيشة بصورة مستقلة لدى األطفال ذوي صعوبات التعلُّم.

تأسيًسا على ما تقدم، ميكن القول بأهمية هذا الكتاب لكونه مرجًعا متخصًصا في صعوبات 

التعلم، يتناول بصورة علمية مبسطة اإلرشادات العملية واإلجراءات التى ميكن لآلباء واألمهات 

اتباعها للتعامل مع أناط صعوبات التعلم كافًة؛ سواء صعوبة تعلم القراءة أو الكتابة أو صعوبة 

د، واضطرابات القصور الوظيفية. تعلم احلساب، والتوحُّ

ومتيَّز الكتاب باشتماله على جميع املراحل الُعْمريَّة لنمو الطفل من ذوي صعوبات التعلم، فلم 

يقتصر على مرحلة الطفولة بل اشتمل كذلك على مرحلَتي املراهقة وبداية مرحلة الشباب، وأوضح 

الكتاب عملًيا االستراتيـچيات التي ميكن اتباعها في مواجهة كل نوع من صعوبات التعلم، والدور 

املطلوب من اآلباء؛ ومن َثمَّ ميكن القول بحاجتنا في مكتبتنا العربية ملثل هذه النوعية من املراجع 

والكتب، في الوقت الذي تزداد فيه أعداد األطفال ذوي صعوبات التعلم في مدارسنا، وتزداد معه 

حاجة اآلباء إلى تلبية مساعدتهم في مواجهة مشكالت أبنائهم ودعمهم.

.
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سياسات وقواعد النشر

مجلــة الطفولــة والتنميــة.. مجلــة علميــة، متخصصــة، فصليــة، ُمحكمــة، ُتعنــى بشــئون الطفولة 

والتنميــة فــي الوطــن العربي.

سياسات النشر :
تنشــر املجلــة األعمــال العلميــة ذات الصلــة بالطفولــة والتنميــة، والتــي لــم يســبق نشــرها أو  •

تقييمهــا فــي جهــة أخــرى.

ُتعبــر األعمــال التــي تنشــرها املجلــة عــن آراء كاتبيهــا.. وال تعبــر بالضــرورة عــن رأي  •

املجلــس العربــي للطفولــة والتنميــة.

ُتعــرض البحــوث والدراســات املقدمــة علــى اثنــن مــن احملكمــن، يكــون رأيهمــا ملزًمــا، وفــي  •

حالــة اختــاف الــرأي يعــرض البحــث أو الدراســة علــى ُمحكــم ثالــث، يكــون رأيــه قاطعــًا.

 يســدد الباحــث مائــة  دوالر أمريكــي أو مــا يعادلهــا باجلنيــه املصــري. عــن األبحــاث  •

املرســلة للتحكيــم والنشــر.

األعمال العلمية التي تقدم للمجلة وال تنشر.. ال ُتعاد إلى صاحبها. •

ــة املراجــع  • ــث كتاب ــن حي ــي م ــل العلم ــة العم ــداد وكتاب ــي إع ــة ف ــزام باألصــول العلمي االلت

وأســماء الباحثــن واالقتبــاس والهوامــش، ويفضــل وضــع الهوامــش واملراجــع فــي نهايــة 

املوضوعــات.

تكــون أولويــة النشــر لألعمــال املقدمــة حســب أهميــة املوضــوع، وأســلوب عرضــه، وتاريــخ  •

التســلم، وااللتــزام بالتعديــات املطلوبــة.

قواعد النشر :
أن ُترســل األعمــال العلميــة بالبريــد اإللكترونــي اخلــاص باملجلــة info@arabccd.org، وإذا  •

لــم يتيســر ذلــك: ترســل األعمــال العلميــة مــن نســختن ومطبوعــة علــى جهــاز الكمبيوتــر.
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ُيشــار إلــى جميــع املراجــع - العربيــة واألجنبيــة - ضمــن البحــث باإلشــارة إلــى اســم املؤلف  •

وســنة النشــر، واملوضــوع، ودار النشــر، والطبعــة )إن وجــدت(، واملدينــة، والصفحــات )فــي 

ــة الهوامش(. حال

األعمال املقدمة ينبغي أن تكون مكتوبة بلغة سليمة وبأسلوب واضح. •

يرفــق بالعمــل املرســل للنشــر بيــان يتضمــن اســم الباحــث وجهــة عملــه وأرقــام االتصــال  •

والبريــد اإللكترونــي، وعنوانــه كامــًا، وكذلــك نســخة مــن الســيرة الذاتيــة.

ُيعــدُّ العمــل العلمــي قابــًا للنشــر إذا توافــرت فيــه املعاييــر الســابقة فــي سياســات وقواعــد  •

النشــر، مــع مراعــاة اتبــاع اآلتــي:

الدراسات والبحوث :
أن تقدم في حدود )5000 كلمة، أي ُقراَبة 25 صفحة(. •

أن تخضع لسياسة التحكيم املشار إليها في سياسات النشر. •

ــة  • ــة وصفح ــة العربي ــة باللغ ــى الصفح ــد عل ــة مبلخــص ال يزي ــة مصحوب ــون الدراس أن تك

باإلجنليزيــة.

مقاالت :
أال يزيد عدد كلمات املقال على )4000 كلمة، أي ُقراَبة 20 صفحة(. •

أن تكون املوضوعات حديثة، لم يسبق نشرها. •

تجارب ميدانية : 
ــى  • ــي الضــوء عل ــة 15 صفحــة(؛ لتلق ــة، أي ُقراَب ــى )3000 كلم ــة عل ــد عــرض التجرب أال يزي

ــدة. ــم الفائ ــة، لتعمي ــة عربي ــة أو أهلي ــة حكومي جناحــات جترب

أن تكون العروض لتجارب حديثة ومستمرة. •

عروض الكتب والرسائل الجامعية : 
أال يزيد عدد كلمات العرض على )2000 كلمة، أي ُقراَبة 10 صفحات(. •

أن تكــون الكتــب والرســائل املعروضــة حديثــة، وأال يكــون قــد مضــى علــى إصدارهــا أكثــر  •

مــن ثــاث ســنوات.
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عرض تقارير المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش : 
أال يزيد عدد كلمات العرض على )1600 كلمة، أي ُقراَبة 8 صفحات(. •

أن تكون تلك الفعاليات حديثة، وذات أهمية مبا تعكسه من مردود إيجابي. •

الترجمات :
أال يزيد عدد كلمات املوضوعات املترجمة على )2000 كلمة، أي ُقراَبة 10 صفحات(. •

أهميــة أن تكــون تلــك الترجمــات حديثــة، لــم ميــِض علــى نشــرها للمــرة األولــى أكثــر مــن  •

ثــاث ســنوات، مــع اإلشــارة إلــى املصــدر األصلــي للنــص واســم كاتبــه.

j
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ملف العدد القادم

تنشئة الطفل والتكنولوجيا

يسعد مجلة الطفولة والتنمية تواصلكم بالكتابة يف ملف العدد القادم، 
والذي سيتناول تنشئة الطفل والتكنولوجيا.

الطفولة  واملهتمني مبجال  للقراء  والتنمية  الطفولة  تؤكد مجلة  كما 
العربية، رغبتها يف تزويدها باقتراحاتكم حول موضوعات أخرى مللفات 

التالية. األعداد 
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The family interaction with sexual issues for autistic 
adolescents, Sociological study 

Hicham Boukchouch

This study is inspired by two quantitative and qualitative approaches, a 
model of family interaction with sexual issues for autistic adolescents, based 
on the theory of symbolic interaction, conflict, and social and functional 
exchange, through interviews with thirty families in Rabat-Salé-Temara and 
its suburbs during the period from November 2020 to March 2020, coinciding 
with the period of the Corona Virus pandemic and its repercussions. And if the 
reductionist view of family interaction ranges from denial to recognition and 
coexistence at the level of detecting autism in childhood, the same contexts 
are largely taken by the family in dealing with the sexual issues of autistic 
adolescents with a difference in the ordinal structure of that.Field data show 
that discussions with the family on the sexual issues of the autistic adolescent, 
starting with denial and fear through absence or ignoring, passing through 
the measure by acknowledgment, interaction and indifference, to coexistence 
through a special measure saturated with personal and social concerns and 
without foreseeing a sexual future.

Key words : dealing - assimilation - family - autism - adolescence - 
coexistence with recognition - denial by exclusion
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realistic goals for solving– problems and interact smoothly with others and 
respect oneself and others.

The aim of this study is to identify the best parenting methods that 
parents use in the social upbringing of the child, which contributes to his 
upbringing in a healthy way to enjoy mental health and psychological fitness 
factors that give him more solidity and psychological immunity so that he 
can face the difficulties and challenges of life. And the most important factor 
of psychological fitness and immunity that parents need to deveop in their 
children is psychological hardness, which we will explain through our current 
study
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Psychological hardness in children and
its relationship to socialization

Dr. Sanaa Gamal Ali
Mental health and self development consultant

Faculty of Arts - Department of Psychology - Ain Shams University

Family plays an important and positive role in refining the personality 

of the individual and its formation to build his inner self through the parenting 
methods that it uses in social upbringing. that’s the pressures of life and 
adapting to them, so he learns how to look at himself and how to deal with the 
problems facing him, and how to deal with the people around him. 

According to life rapid and successive changes, it is not free from 
the pressures and difficulties that confront us all, young and old, in every 
field, whether in the field of study, work or the social field. Therefore, we as 
specialists and fathers and mothers have to instill in our children the factors 
of prevention and psychological resistance to grow up with mental health 
and more able to face difficulties. life, by following balanced educational 
methods without excessive use of severity and violence and not neglecting 
excessive pampering so that the child does not grow up fragile, weak or tense, 
frightened, losing confidence in himself and not being able to face society 
and communicate with others. In the stages of childhood and adolescence, 
which implants the first seeds in the child’s personality and enhances his 
factors of prevention and psychological resistance. One of the most important 
psyhological prevention factors that need to be developed during child rearing 
is psychological hardness which means the ability to effeiciently deal with  
frustration, mistakes, trauma and everyday problems to develop specific and 
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 Optional Silence among Children

Prof. Dr. Ihab Abdel Aziz Al-Beblawi

Ahmed Mohamed Shehata Selim 

Current research has targeted the theoretical rooting of the term optional 
silence in terms of concept, its onset, types of optional silence, interpreted 
theories, prevalence ratios, diagnostic tests of optional silence and its symptoms. 
The term optional silence under the title of selective silence in the DSM 
Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders began circulating until 
1980 (DSM-III), and the main feature was the constant refusal to speak in all 
cases, including the school, despite having the ability to speak and understand 
the language. The DSM-III-R modified diagnostic and statistical manual for 
mental disorders was then changed in 1987 to the diagnostic advantage of 
optional silence to become the constant refusal to speak in most situations, not 
all situations. In the year of DSM-IVIN in 2000, the term selective silence was 
replaced into optional silence to move the diagnostic standard from constant 
refusal to speak to persistent failure to speak; This is because they react with 
anxiety to their environment, so the optional silence in DSM-5 has been 
classified as anxiety disorders.

Keywords: Optional silence
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