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أدب اﻷطفال عند إق ال

د .جﻼل السعيد الحفناو

*

}أولﻰ إق ال اﻷطفال عنا ة خاصة حيث ش ه اﻷطفال أنهم قطرات في حر اﻷمة

وأن طفﻞ اليوم هو رجﻞ الغد عل ه تعتمد اﻷمة ،وقد تب مقالة عنوان " بجون ﻰ

تعل م وتر يت " أ

تر ة اﻷطفال وتعل مهم وهذا المقال شاهد علﻰ مد اهتمام

إق ال وتف يره منذ بدا ة ح اته في تعل م اﻷطفال وتر يتهم و انت له وجهة نظر
عم قة النواحﻰ النفس ة لﻸطفال قول إق ال  ":إن تعل م التﻼميذ لهو أمر سهﻞ

في حين أن تعل م اﻷطفال من اﻷمور الصع ة ﻷن المعلمين في بلدنا )الهند( ﻻ

علمون الصعو ات التﻰ يواجهها هؤﻻء اﻷطفال ش ﻞ امﻞ فطر قتنا القد مة في

التعل م ﻻ تراعﻰ التطور التدر جﻰ لقو اﻷطفال العقل ة والتخيل ة ونتيجة لذلك

أصابهم ضرر الغ من جراء ذلك حيث دمرت قوامهم العقل ة ولم تعد عﻼمات
الذ اء تلمع في وجوههم و بدو هذا العيب الخطير جل ا في الك ار ولهذا يواجه
اﻷطفال سلسلة من اﻹخفاقات في ح اتهم و التﺈلﻰ صاب المجتمع العجز "{.

مقدمة:

أدب اﻷطفال فرع جديد من فروع اﻷدب اﻷرد

الرف عة  ،متلك خصائص

تميزه عن أدب الك ار ،رغم أن ﻼ منهما مثل آثا اًر فن ة يتحد فيها الش ل
والمضمونٕ .واذا أرد أدب اﻷطفال ،ما قال لهم صور فيها إ حاء وفيها خ ال
يتناسب مع صغر سنهم قصد توجيههم فإن هذا النوع من اﻷدب قد م قدم التارخ

ال شر  ،حيث وجدت الطفولة أما إذا ان المقصود ه ذلك اللون الفني الجديد الذ
*
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فن ة ونفس ة واجتماع ه وترو ه و ستعين بوسائل الثقافة الحديثة في

الوصول إلﻰ اﻷطفال  ،فإنه في هذه الحالة ما يزال من أحدث الفنون اﻷدب ة (1).

من هنا يثير مصطلح أدب اﻷطفال الكثير من التساؤﻻت  ،ولم ﻻ ؟ ومصطلح أدب

اﻷطفال ظهر حديثا ولم يتبلور عد في اﻵداب العالم ة  ،علﻰ الرغم من أن
اﻹرهاصات اﻷولﻰ لهذا اللون اﻷدبي تعود إلﻰ نها ة القرن التاسع عشر وأوائل القرن

العشرن (2) .وأدب اﻷطفال – ٍ
فن متميز لم يجد طرقه إلﻰ اﻷدب اﻷرد

إﻻ

في بدا ة القرن العشرن  ،فالمصطلح عد حديثا ٕوان انت له جذوره التراث ة في

اﻷدب اﻷرد

وعل ه فإن أدب اﻷطفال في مجموعة هو اﻵثار الفن ة التي تصور

أف ار ٕواحساسات داخل ة تتف

ومدارك اﻷطفال وتتخذ أش ال القصة والشعر

والمسرح ة والنشيد  (3).لقد عرف العﻼمة ﷴ إق ال ) 1938 – 1877م ( في
اﻷوسا

اﻷدب ة العالم ة أنه شاعر وفيلسوف وس اسي ناد

ف رة اكستان وطنا

للمسلمين في الهند وتحققت ف رته عام  1947م ) (4وترك ثروة شعرة بيرة في

اﻷرد ة والفارس ة وله ذلك أعمال نثرة ترجمت إلﻰ معظم لغات العالم  ،وقد ظهرت
في العر ة دراسات عديدة تناولت ح اة الشاعر وأعماله اﻷدب ة ما ترجمت معظم

دواو نه اﻷرد ة والفارس ة إلﻰ العر ة وقد تناول ال احثون أدب إق ال من جم ع جوان ه
الدراسة والترجمة وال حث إﻻ جان اً لم ينل حظاً من التعرف والدراسة ) (6وهو أدب

اﻷطفال حيث عد ﷴ إق ال – ما يتضح من ال حث  -من رواد أدب اﻷطفال في

ش ة القارة الهند ة ٕوانه رغم ما عرف عنه من أنه شاعر الك ار لم شأ أن غض
الطرف عن تقد م أدب لﻸطفال الذين شبههم أنهم القطرات في حر اﻷمة فقدم
لهم شع اًر هادفا اللغة اﻷرد ة في دواو نه " ان ـِ ِد اًر " أ صلصلة الجرس و" ال

جبرل " أ جناح جبرل و" ضرب ل م " أ ضرب الكل م .

وقد تم جمع هذه الدواو ن في ل ات إق ال اﻷرد ة في ط عة محققة مناس ة

مرور مائة عام علﻰ م ﻼده وقد اعتمدنا عليها في هذا ال حث ). (7
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اﻷدب اﻷرد

وسوف نتناول في هذا ال حث هذا الجانب الثر من أعمال إق ال في
خاصة وذلك من خﻼل " أدب اﻷطفال " مع التر يز علﻰ " الشعر "

حيث تغلبت عل ه طب عته شاعر في تقد م المادة اﻷدب ة لﻸطفال عن طر

الشعر

واخت ار قالبين مناسبين لقرض الشعر لﻸطفال وهما قالب النظم والقصة الشعرة

علﻰ لسان الحيوان والطير وهما محب ان لﻸطفال نظ اًر لﻺ قاع الموس قﻰ المس طر

عليهما إضافة إلﻰ الخ ال الشعر الخصب .

و انت ﻹق ال إسهامات نثرة في أدب اﻷطفال اﻷرد إﻻ أن ما ت ه "

نث اًر " عد من قبيل تب التر ة وتعل م اﻷطفال وﻻ يدخل في نطاق أدب اﻷطفال "
مفهومه اﻻصطﻼحي الحديث وسوف يتناول ال حث خصائص أدب اﻷطفال

ومفهومه وأهدافه واتجاهاته الترو ة عند إق ال وتأثير ذلك في أدب اﻷطفال اﻷرد

ومن جاء عده من تاب أدب اﻷطفال في ش ه القارة الهند ة  .و ذلك مصادر أدب

اﻷطفال وروافده الشرق ة من التراث العري ) (8والفارسي والهند  ،وروافده الغر ة
من خﻼل الترجمة واﻻقت اس.

ما قدم ال حث ترجمة عر ة املة للمنظومات والقصص الشعرة التي

تتناول " أدب اﻷطفال " وفي النها ة خاتمة بنتائج ال حث وملح

أدب اﻷطفال  :مفهومه وأهدافه

اﻷشعار اﻷرد ة.

تزايد في السنوات اﻷخيرة اﻻهتمام أدب اﻷطفال غير أن ال عض مازال

يخل بين أدب اﻷطفال وأدب الك ار علﻰ الرغم من أن هناك تفاوتاً في المستو ين

اللغو واﻷسلو ي والقضا ا التي عبر عنها ل أدب ،ﻷن اﻷطفال أقل فاءة –

عموماً – في مستو القدرة الذهن ة علﻰ التذوق ،و ذلك مستو الخبرات والتجارب ،

وعلﻰ الكتّاب أن أخذوا عين اﻻعت ار هذا المستو في القدرة والخبرات  ،وهم
يوجهون أدبهم لﻸطفال والذ من المفروض أن يتسم بخصائص لغو ة  ،تنأ عن
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التعقيد واﻷسإلىب الطو لة المتدخلة  ،ما يجب علﻰ اتب أدب اﻷطفال أن يبتعد

عن التجرد الف ر و لجأ إلﻰ ال ساطة والتصو ر الحسي الذ يناسب اﻷطفال .

وأدب اﻷطفال يثر لغة اﻷطفال من خﻼل ما يزودهم بها من ألفا

و لمات جديدة ما أنه ينمي قدرتهم التعبيرة و عودهم الطﻼقة في الحديث و ساعد

علﻰ تحسين أدائهم و زودهم قدر بير من المعلومات التارخ ة والجغراف ة والدين ة

والحقائ

العلم ة ،ما أنه يوسع خ الهم ومدار هم و هذب وجدانهم و عودهم علﻰ

حسن اﻹصغاء و متعهم و سليهم و غرس فيهم الروح الوطن ة والروح العلم ة وحب
اﻻستكشاف (9).

وأدب اﻷطفال خبرة لغو ة في ش ل فني يبدعه الفنان خاصة لﻸطفال ف ما

بين الثان ة والثان ة عشرة أو أكثر قل ﻼ ،ع شونه و تفاعلون معه  ،ف منحهم المتعة
والتسل ة  ،و دخل علﻰ قلو هم البهجة والمرح و نمي فيهم اﻹحساس الجمال وتذوقه،

و قو تقديرهم للخير ومحبته و طل

العنان لخ اﻻ تهم وطاقاتهم اﻹبداع ة  ،و بنﻰ

نعرف أدب اﻷطفال أنه " ش ل من أش ال التعبير اﻷدبي
فيهم اﻹنسان  .و م ن أن ّ
له قواعده ومناهجه  ،سواء منهما ما يتصل بلغته وتوافقها مع قاموس الطفل ومع
الحصيلة اﻷسلو ة للسن التي يؤلف لها أو يتصل مضمونه ومناسبته لكل مرحلة
من مراحل الطفولة وأدب اﻷطفال بذلك طور وعيهم وطرقة فهمهم للح اة ،و عودهم

المع شة السل مة و نمي إدراكهم الروحي ومحبتهم للجمال ولروح المرح ،و ؤصل في

عواطفهم الق م الدين ة و ثبت في قلو هم الق م اﻻجتماع ة والس اس ة والروح ة و ؤ د
لديهم العواطف اﻹنسان ة والوطن ة ،و عرفهم الصواب والخطأ عن طر
الخبرات).(10

ٕواذا ان أدب اﻷطفال معناه العام  ،عنﻰ اﻹنتاج العقلي المدون في تب

اﻷطفال سواء في المقررات الدراس ة أو القراءة الحرة  ،فإننا هنا نهتم أدب اﻷطفال
معناه الخاص الذ

) (11يتضمن الكﻼم الجيد الجميل الذ
70
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هؤﻻء اﻷطفال متعة فن ة  ،ما سهم في إثراء ف رهم  ،سواء أكان أد ا شفو اً
الكﻼم ،أم تحرر اً الكتا ة وقد تحققت ف ه مقوماته الخاصة من رعا ة لقاموس

الطفل وتواف

مع الحصيلة اﻷسلو ة للسن التي

تب لها ،أو اتصل مضمونه

تكت ه مرحلة الطفولة التي ﻼئمها ،ومن أنواعه القصص والمسرح ات والشعر
واﻷناشيد.

و قوم أدب اﻷطفال أجناسه اﻷدب ة ذات المغز الروحي والوطني ليبث

اﻹ مان ا  ،والوطن ،واﻹنسان ة ،في القلوب الغضة الرق قة تلك التي أزعجها

الخوف ،وليؤ د لهم أن الح اة مستمرة  ،وس ع ش اﻷطفال فيها وليوضح لهم أنهم
اﻷمل المنشود لمستقبل أفضل للعالم  ،وعلﻰ أيديهم تتجدد الحضارات و نمي فيهم

الوعي الجماعي وروح التعاون  ،وعن طر

هذا اللون من أدب اﻷطفال ينمو

الصغير و تطور في حالة التمر ز حول ذاته إلﻰ ائن اجتماعي يتمر ز حول

اﻵخرن و تحول من المتعة إلﻰ اﻻحتمال ومن اﻻحتمال إلﻰ المشار ة الوجدان ة
ومن المشار ة الوجدان ة إلﻰ اﻹحساس العقلي شعور اﻵخرن ومن ثم
اﻷطفال قد أسهم في خل

ون أدب

طفل مثابر مخلص واجتماعي متعاون قف أمام

المخاوف والقل ل قضي عليها )(12

وأدب اﻷطفال قد يجر علﻰ لسان اﻹنسان

أو الحيوان أو الطير أو

الجماد ،نا عا من بلد الطفل ولغته وآت ا إلىه مترجماً أو مقت ساً من لغة آخر أدب
اﻷطفال هو أدب واسع المجال  ،متعدد الجوانب  ،ومتغير اﻷ عاد ط قا ﻻعت ارات
ثيرة مثل نوع اﻷدب نفسه والسن الموجه إلىها هذا اﻷدب ،وغير ذلك من اﻻعت ارات

فأدب الطفل ﻻ عنﻰ مجرد القصة النثرة أو الشعرة ٕوانما شمل المعارف اﻹنسان ة
لها .وأدب اﻷطفال ذلك هو إبداع مؤسس علﻰ خل فني و عتمد علﻰ ألفا

م سرة فص حة ،تتف

سهلة

والقاموس اللغو للطفل ،اﻹضافة إلﻰ خ ال شفاف غير

مر ب ومضمون هادف متنوع  ،وتوظيف ل تلك العناصر ،حيث تقف أساليب
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مخاطبتها وتوجهاتها لخدمة عقل ة الطفل ٕواد راكه ي فهم الطفل النص اﻷدبي
و ح ه و تذوقه ومن ثم تشف مخيلته آفاقه ونتائجه )ٕ (13وانطﻼقا من هذا
اﻹد راك ،ﻻ تغدو غا ة ) أدب اﻷطفال( هي إذ اء الخ ال عند الصغار فق  ،ولكنها

تتعداه إلﻰ تزو دهم قدر س

من المعلومات العلم ة  ،والنظم الس اس ة والتقإلىد

اﻹجتماع ة والعواطف الدين ة والوطن ة ٕوالﻰ توس ع القاموس اللغو عندهم ومدهم
عادة التف ير المنظم  ،ووصلهم بر ب الثقافة والحضارة من حولهم  ،في إطار

مشوق ممتع وأسلوب سهل جميل  .ﻷن أدب اﻷطفال الصح ح وسيلة من وسائل
التعل م والمشار ة والتسل ة  ،وسبيل إلﻰ التعا ش اﻹنساني  ،وطر

المحمود  ،وأداة لتكو ن العواطف السل مة لﻸطفال  ،وأسلوب

لمعرفة السلوك

تشف ه الطفل

مواطن الصواب والخطأ في المجتمع و قفه علﻰ حق قة الح اة وما فيها من خير

وشر)(14

أدب اﻷطفال في اﻷدب اﻷرد  :نظرة عامة

أدب اﻷطفال جديد علﻰ اﻵداب العالم ة لها  ،حيث لم عن ه أحد وف

الص غ الحاضرة إﻻ في العصر الحديث  ،حيث زاد اﻻهتمام ه في العقود اﻷخيرة

زادة واسعة عد أن تنامت الدراسات عن اﻷطفال وظهر علم جديد هو علم نفس

اﻷطفال  ،إضافة إلﻰ ظهور نظرات التر ة الحديثة .

ورغم اﻻهتمام أدب اﻷطفال في أكثر دول العالم إﻻ أن أدب اﻷطفال في
اللغة اﻷرد ة لم يتبلور ش ل امل ولم تظهر مﻼمحه المميزة إﻻ في القرن

الماضي ،و رجع ذلك إلﻰ عدة عوامل منها طغ ان النظرات الترو ة التقليد ة التي

ﻼ بي اًر .
تر في الطفل رج ً
إﻻ أن ما قدم و قدم لﻸطفال وف

النظرات الترو ة التقليد ة ﻻ م ن

اعت اره " أد ًا لﻸطفال " ﻷنه في هذه الحالة فتقد أهم عنصر ف ه  ،و ل ص غه تقدم
لﻸطفال ﻻ تراعي في الطفولة خصائصها اعت ارها ائناً متمي از له دوافعه وميوله
وخ اﻻته وقدراته عيدة عن أدب اﻷطفال .
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أجمع مؤرخو أدب اﻷطفال في اﻷدب اﻷرد

مراحل ثﻼثة خﻼل نشأته وتطوره وهـي :

ا ﻠﺪ  ،67اﻟﻌﺪد 2016 ،2

علﻰ أن أدب اﻷطفال مر

 -1المرحلة اﻷولﻰ  :من نشأة اﻷدب اﻷرد حتﻰ عام 1857م .
 -2المرحلة الثان ة  :من عام  1857م حتﻰ عام  1947م .
 -3المرحلة الثالثة  :من عام  1947حتﻰ اﻵن ). (15

وقد اهتم اﻷدب اﻷرد في ل مراحل تطوره أدب اﻷطفال حيث اهتم ار

الشعراء بهذا اللون من اﻷدب وعنوا ه عنا ة خاصة وقلما نجد أدي اً من
اﻷرد ة غفل عن تخص ص جانب من إبداعه من هذا اللون .
وسوف نر ز في حثنا علﻰ المرحلتين ،اﻷولﻰ والثان ة أ

اﻷدب وحتﻰ شاعرنا ﷴ إق ال ٕواسهاماته في أدب اﻷطفال .
المرحلة اﻷولﻰ  :منذ نشأة اﻷدب اﻷرد حتﻰ عام  1857م

ار أد اء

منذ نشأة هذا

لقد بدأت اﻹرهاصات اﻷولﻰ ﻷدب اﻷطفال نتف متفرقة في دواو ن

ار

الشعراء في ش ه القارة الهند ة ما نلمح ذلك في شعر مير تقي مير وأسد ﷲ خان
غالب وﷴ حسين آزاد والطاف حسين حالي  ،إﻻ أن نقاد اﻷدب اﻷرد لم صنفوا
هـذه اﻷشعار " أدب لﻼطفال" إﻻ في الثﻼثينات من القرن العشرن.

والمراد من أدب اﻷطفال في اﻷرد ة هو ل ما تب لﻸطفال ش ل خاص

سواء أكان شع اًر ام نث اًر و ناسب الجوانب النفس ة والترو ة لهم  ،وهو اﻷدب الخاص

اﻷطفال من خمس سنوات حتﻰ أر ع عشرة سنة سواء أكان هذا اﻷدب خاصاً

المناهج الدراس ة أو غيرها (16).

لقد انت البدا ات اﻷولﻰ ﻷدب اﻷطفال في اﻷدب اﻷرد مرت طة بتإلىف

الكتب الدراس ة الخاصة بتر ة اﻷطفال وتعل مهم .و عد تاب "خال

ار " المنسوب

ﻷمير خسرو الدهلو )1325-1253) .(17هـ( من أوائل الكتب الخاصة أدب

اﻷطفال .وقد ذ ر "رام ابو س سينه" أن هذا الكتاب الذ يبدأ لمتين هما "الخال "
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و"ال ار " عد من الكتب الشهيرة حتﻰ اﻵن في أدب اﻷطفال ومازال اﻷطفال قبلون
علﻰ قراءته شغف وشوق"(18).
و تاب " خال

ار " في اﻷصل قاموس لغو مختصر في ش ل نظم

علﻰ غرار ألف ة ابن مالك و ضم العديد من ال حور الشعرة  .و قوم المؤلف بت س

معاني الكلمات الفارس ة والعر ة لﻸطفال (19) .

وقد نظم ) مير تقي مير ( شاعر الغزل اﻷرد

المنظومات الشعرة ﻻقت استحساناً لد

المعروف عددا من

اﻷطفال حيث ان موضوعها و أسلو ها

مناس اً تماماً لميول اﻷطفال في ذلك الوقت فأنس وا بها وحققت أهدافها املة من

ناح ة التر ة العقل ة واﻷخﻼق ة وحب اﻻنسان والحيوان والطير ومواساة الناس  ،ومن

أهم هذه المنظومات وأكثرها قبوﻻً " مير اكهر " أ منزل مير " و "
أ الشاة والكلب  ،و " مجهر " أ ال عوض  ،و " موهنﻰ بلﻰ " أ

ر اور تﻰ"

القطة الفاتنة

) .(20وتعد هذه القصة الشعرة اﻷخيرة " موهنﻰ بلﻰ " من أشهر أعماله في أدب

اﻷطفال قول مير تقي مير :
-

ان هناك قطة أسميناها موهنﻰ  ،حضرت إلﻰ منزلﻰ وأقامت ف ه .

-

حدث بيني و ينها انسجام  ،ما أن ترانﻰ حتﻰ تقفز علﻰ يد (21) .

-

وسرعان ما نشأ بيننا الحب و اﻷلفة  ،وقلما انت تغادر المنزل وتظل
مست قظة

و حمل نظير أكبر آ اد

اﻷطفال اﻷرد

) (1830-1736أهم ة خاصة في تارخ أدب

حيث قدم قصائد ثيرة لﻸطفال تتسم ال ساطة والوضوح وال عد عن

الكلمات السنس رت ة والعر ة والفارس ة الغامضة  .وتدور موضوعات شعره حول

الحب الخاص والتعاون بين اﻹنسان والحيوان والجماد مثل ) :رجه ابجه ( أ ولد

الدب" ،

ر

ابجه " أ

ولد الشاه  ،و" بليون ي لرائي " أ
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عيد اﻷلوان عند الهندوس وغيرها  .ومن أشهر قصائد ه

المعروفة لد اﻷطفال قصيدة " آدمي" أ اﻻنسان قول فيها (22) .:
-

الملك في الدن ا هو إنسان  ،والفقير والشحاذ هو أ ضا إنسان .

الثر والمفلس ﻼهما إنسان  ،ومن أكل النعمة فهو أ ضا إنسان )(23

وقدم أسد ﷲ خان غالب لﻸطفال منظومته الشعرة المعروفة اسم "

قادر نامه " ولها أهم ة خاصة في أدب اﻷطفال وقد نظمها علﻰ غرار " خال

ار "

ﻷمير خسرو الدهلو و أسلوب جذاب و ان غالب قد نظم " قادر نامه " من أجل

تعل م أوﻻد أخ ه زن العابدين عارف وخاصة اقر علي وحسين علي ونشرت الط عة
اﻷولﻰ من هذا الكتاب في عام  1856م ).(24

قول محو صد قي عن "قادر نامه"  :هذا الكتاب الصغير من تإلىف أسد

ﷲ خان غالب وهو من ار المجددين في الشعر اﻷرد

في الهند ونظمه في قالب

المثنو في حر الرمل المسدس ووزنه فاعﻼتن فاعﻼتن فاعلن والفرق بينه و ين
تاب " خال

ار " أن اﻷخير نظم في حور مختلفة بينما نظم غالب " قادر نامة "

في حر واحد ) (25وقد حاول غالب في "قادر نامه " تعل م اﻷطفال اللغة والب ان
واحتو علﻰ حصل ة لغو ة بيرة تناسب قاموس اﻷطفال  .وف ما يلي عدة أمثلة من

" قادر نامه " قول غالب :
-

البئر في الهند ة سمي ) نوان (

والدخان في الهند ة يدعي) دهوان(

والعقرب طل عل ه في الهند ة ) بجهو (

والحاجب سمﻰ في الفارس ة ) ابرو ( ) ( 26

المرحلة الثان ة  :من عام  1857حتي عام  1947م:

عد أن دالت دولة المغول في الهند واستولﻰ اﻹنجليز علﻰ ح م الهند ،بدأوا

في تشج ع اللغة اﻷرد ة التﻰ أص حت لغة الم ات ات الح وم ة بدﻻً من الفارس ة
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وأسس اﻹنجليز ل ة فورت ول م في لكتا و ل ة دهلﻰ في دهلﻰ وساهم الكتاب

اﻹنجليز في نشر وازدهار اﻷدب اﻷرد واﻻهتمام أدب اﻷطفال وعلﻰ رأسهم جون
ِ
لكرست والد تور اسبرنجر و رنل هالرايد ،وفي ﻻهور ان لكل من اﻷد اء ﷴ

حسين آزاد وألطاف حسين حالﻰ و ار

ﻻل آشوب وارشد جورجاني وغيرهم

مساهمات ملموسة في أدب اﻷطفال حيث قاموا بتأليىف تب دراس ة وغير دراس ة

لﻸطفال وقد نالت تب المراحل الدراس ة اﻷولﻰ التﻰ تبها ﷴ حسين آزاد في
ﻻهور شهرة واسعة ما نالت تب إسماعيل ميرتهﻰ القبول في حيدر آ اد واﻻقإلىم

المتحدة  .وقامت جمع ة تطو ر اﻻرد ة " انجمن ترقﻰ اردو " برئاسـة مـولو عبد
الح بإعداد تب أدب اﻷطفال استفاد منها مﻼيين اﻷطفال في ش ه القارة الهند ة .

و عد مرحلة تأليىف الكتب الدراس ة التﻰ تدخل ضمن مناهج اﻷطفال في

المدارس بدأت محاوﻻت إعداد مؤلفات خاصة أدب اﻷطفال مفهومه العام  ،ﻷن

الكتب الدراس ة محدودة فترة الدراسة في المدرسة  ،فقام ل من حالي وشبلي وآزاد
واسماعيل ميرتهي وﷴ إق ال وسرور جهان آ اد

وج ست ومحروم وغيرهم

بتأس س أدب اﻷطفال في اللغة اﻷرد ة من خﻼل أعمالهم النثرة ومنظوماتهم

الشعرة التﻰ تميزت الحس اﻷدبي الرف ع ومخاط ة عقل اﻷطفال مع اﻻهتمام
المغز

اﻷخﻼقي ش ل خاص وصار ﻷدب اﻷطفال م انة ارزة في أعمدة

الصحف والمجﻼت اﻷدب ة اﻷرد ة . (27) .

ومع نها ة القرن التاسع عشر ظهرت الحاجة ملحة إلﻰ تإلىف تب دراس ة

لﻸطفال  ،فقامت وﻻ ة البنجاب بهذه المهمة علﻰ خير وجه  ،ونجح ﷴ حسين آزاد
في تقد م العديد من الكتب الدراس ة  ،ونالت شهرة عرضة و ان أول من قدم ت اً

دراس ة محل ة بدأ بها ح اته اﻷدب ة وقد أراد أن ي س و قرب عض النماذج اﻷدب ة
إلﻰ اﻷطفال  ،ثم جاءت عد ذلك ت ه اﻷدب ة المعروفة .
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لقد قدم آزاد لﻸطفال تاب " القواعد العر ة " في عام  1864م ثم تاب

"المنط " وفي عام 1867م تم تعيينه مدي اًر لقسم تإلىف الكتب الدراس ة في إدارة
التعل م فقدم تاب "قصص هند" و"فارسﻰ ﻰ بهلﻰ وودوسر

تابين" أ

الفارس ة للصف اﻷول والثانﻰ و ذلك "اردو ﻰ بهلﻰ تا جوتهﻰ تاب" أ
اﻷرد ة للصفوف من اﻷول حتﻰ ال ار ع (28) .

أتي عد ذلك الشاعر والناقد اﻷرد

تب
تب

المعروف ألطاف حسين حالي

) (1914-1837و عد عﻼمة مضيئة في تار خ تطور اﻷدب اﻷرد فقد ان نجماً

ﻻمعاً في أف الشعر اﻷرد (29) .

وقد نظم حالي العديد من المنظومات الشعرة الخاصة أدب اﻷطفال مثل:

"خدا ﻰ شان" أ عظمة ﷲ ،س اهﻰ" أ الجند  " ،هرال اور هنتـه" أ الجرس
القرصﻰ والساعة" ،أميد" أ

اﻷمل" ،راست وئﻰ" أ

ـي بجي" أ الدجاجة وأوﻻدها ). (30

الصدق ،و"مرغﻰ اور اس

وتميزت أشعار حالي لﻸطفال السهولة والسﻼسة والجرس الموس قي الذ

ميل إلىه اﻷطفال إضافة إلﻰ روح المرح في هذه اﻷشعار التﻰ تناسب قاموس

اﻷطفال اللغو (31).

ومن أشعار حالي لﻸطفال :

-

أيها الطفل الساذج الغر الغافل  ،اعلم أن ظل ﷲ علﻰ رؤوس الك ار.

-

فاﻷب واﻷم واﻷستاذ  ،رحمة من ﷲ  ،والقيود والموانع تعد في حقك نعمة

-

-

بر
ولتعلم أن اﻻمتثال لح مهم بر ة  ،وعل ك أن تسلم أ
تكون عظ ماً

الك ار إذا أردت أن

فتعلم العلم والح مة من نصائحهم  ،و توجيههم تحصل علﻰ المال والثروة .

أنت ﻻ تعلم شيئاً عما ينفعك و ضرك  ،أنت في السن صغير ومن ثم فأنت
في العقل صغير (32) .
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ثم جاء ﷴ اسماعيل ميرتهي ) (1917-1844وقدم ذخيرة هائلة من

الكتب الدراس ة الخاصة اﻷطفال راعﻰ فيها خصائص أدب اﻷطفال ففي تا ه "

اردو ﻰ دوسر

تاب " أ

تاب اللغة اﻷرد ة للصف الثاني وفي هذا الكتاب قدم

مجموعة من القصص اﻷخﻼق ة وقدم عدداً من المنظومات الشعرة المترجمة عن

اﻷدب اﻹنجليز  ،ما اقت س عض القصص عن الفارس ة مما يتناسب مع العمر
العقلﻰ لﻸطفال ،وفي تا ه اللغة اﻷرد ة للصف الخامس غلب عل ه استعمال
الشعر أكثر من النثر حيث قدم لﻸطفال قالب الغزل الذ

عد من أشهر القوالب

الشعرة اﻷرد ة ،وقد تناول في هذه المنظومات موضوعات تحتو علﻰ معاني
الشجاعة والمواساة وحب الوطن وتحدث عن النجوم والسماء والكواكب والهواء

والحواس الخمس وغيرها(33) .

و عد )إسماعيل ميرتهي( من أبرز الكتاب الذين قدموا أد اً ق ماً لﻸطفال

المسلمين في الهند مﻸ الفراغ و سد النقص في هذا المضمار  ،و ﻻيزال هذا اﻷديب

موضع تقدير في اﻷدب اﻷرد  ،حيث ان ات اً وشاع اًر يختار موضوعات مناس ه

 ،وترك ذخيرة بيرة ومجموعة نافعة من تب أدب اﻷطفال  ،ومع أنه قد تب في

موضوعات جادة في التارخ والسير واﻷدب والثقافة للك ار إﻻ أن شهرته تضاعفت

عندما تب في أدب اﻷطفال نث اًر وشع اًر .وقد مر علﻰ تا اته لﻸطفال قرن امل

يدرس لﻸطفال في
لكنها لم تفقد شعبيتها حتﻰ اﻵن في دن ا اﻷطفال ،وﻻ يزال أد ه
ّ
المدارس في الهند  ،وأغلب ح ا اته وقصصه من إبداعه الخاص فضﻼً عما ترجمه
من اﻹنجليزة والفارس ة والعر ة ،وتمتاز ح ا اته وقصصه الشعرة الص غة

اﻷخﻼق ة والدين ة وفيها ما يهذب أخﻼق اﻷطفال و قو صلتهم بدينهم ومعتقداتهم ،
وأورد في تا اته سير اﻷ طال والشخص ات الدين ة  ،ما غرس في نفوس اﻷطفال

حب أ طال اﻹسﻼم دون أن قلل من أهم ة عﻼقتهم الوطن ورغبتهم في الوحدة
والوئام .
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وشعر إسماعيل ميرتهي يتصف اﻷسلوب السهل واﻹثارة في العرض

و ثير من قصائده تحتو علﻰ ح ا ات مفيدة ونافعة مثل " :ارش ا بهﻼ قطره "

أ أول قطرة للمطر و"ج نو اورجة " أ يراعة وطفل ،و"ملمع ان وتهﻰ" أ الخاتم

المزف ،و"دال ﻰ فراد " أ
اﻷخيرة علﻰ لسان العدس

ومحنه وآﻻمه (34) .
أشعاره .
-

استغاثة العدس  ،و تناول الشاعر في هذه القصيدة

ف ة وصوله إلﻰ المائدة  ،وتارخ نشوئه وتقل ات ح اته

وف ما يلي نموذج من منظومته الشعرة " ائـي " أ

اش ر ﷲ ا أخي ،الذ خل لنا قرتنا .

ال قرة التي تعد أشهر

فلم ﻻتهتف بهذا الملك  ،الذ أجر لنا أنهار اللبن .

والذ أخرج المرعﻰ من التراب  ،وأطعم ال قرة العشب .
ذاك العشب الذ

ان اﻷمس أخضر ،فصار لبنا في ضرع ال قرة .

هذه ال قرة ا لها مس ينة ودود ،تودعنا في الص اح وهي ذاه ة إلﻰ الغا ة
فتشرب الم اه وترعي العشب ،وفي المساء ترجع بيتنا (35) .
و أتي برج نرائن ج ست الذ

عد ديوانه ص ح وطن من أشهر اﻷعمال

اﻷدب ة حيث قدم لﻸطفال ف ه مجموعة من القصائد مثل " هما ار " وطن " أ وطننا،

"لر يون سﻰ خطاب " أ

خطاب إلﻰ البنات و ائﻰ أ

ال قرة "وخاكـ هند" أ

تراب الهند ومنظومته اﻷخيرة نالت شهرة واسعة بين اﻷطفال الذين يرددونها في ل

مناس ة وطن ة قول )(36
-

أ شك في عظمتك ا أرض الهند  ،إن حر ف ض القدرة يجر من أجلك

ونور الحسن اﻷزلي ع ان علﻰ جيينك منحك ﷲ العظمة والعز والشأن
والجمال

79

(c) www.nidaulhind.com

أدب اﻷﻃﻔﺎل ﻋﻨﺪ إﻗﺒﺎل

وحينما تط أر سحب الوحشة علﻰ الدن ا أسرها  ،انت أرضنا عين العالم

-

وض اءه

والعم

إن ت ار ك خلعة علﻰ جسد  ،وعند الموت أروم تراب الوطن فنا ) ( 37

نير – وهو أديب وشاعر –لﻸطفال أد ا تميز ال ساطة
ثم قدم شف ع الدين ّ
ومن منظوماته لﻸطفال " بجون اتحفه " أ هد ة اﻷطفال ٕ " ،واسﻼمي

نظمين " أ

أ

أشعار إسﻼم ة  " ،مني اكيت " أ

ح اتنا " ،وغالب ي هاني " أ

ذلك " أنو هي جهتر " أ

أغن ة مني  " ،وهمار زند ي "

قصة غالب الشاعر اﻷرد

المظلة العجي ة  " ،وظالم زميندار " أ

الظالم وأنشد نير منظومة )حمد( علﻰ لسان اﻷطفال قول -:
-

نغني لعظمتك ا إلهي  ،فأنت خلقت ل المخلوقات .

المعروفة وله

اﻻقطاعي

ومنحت اللمعان للنجوم  ،وخلقت النور للقمر .

و ل شيء خلقته  ،زنت ه الدن ا علﻰ أكمل وجه )(38
أما الشاعر حف

جالندهر الذ تعد ملحمته " شاهنامه إسﻼم " والتي تقع

في أرعة أجزاء نظمها معارض ًا شاهنامه الفردوسي فقدم مجموعة من المنظومات

الشعرة الرائعة لﻸطفال منها علﻰ سبيل المثال "حمد" "ودعا" "و ول مير مرغ" أ
قل اد ي )" (39وتارون ادرا " أ

حر النجوم "وجرا اور و

قصة العصفور والغراب التي قول فيها :
-

ان هناك عصفور وغراب  ،ف ر ﻼهما ذات يوم وقاﻻ

ي هاني" أ

لنطبخ إلىوم أر اًز  ،فاجتمع ﻼهما وأكﻼ اﻷرز )(40

وفي القرن العشرن ظهر عدد من اﻹدارات اﻷدب ة ودور النشر التي اهتمت

أدب اﻷطفال وأصدرت سﻼسل متعددة في هذا اللون من اﻷدب مثل " دار

اﻻشاعت" في البنجاب "وفيروزسنز" في ﻻهور " ٕواندين برس " في ﷲ آ اد " ونس م
دبو " في لكهنو " وعبد الح اكادمي" في حيدر آ اد.
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ثم قامت الجامعة المل ة اﻹسﻼم ة في دهلي اﻻهتمام أدب اﻷطفال

وتشج ع اﻷد اء علﻰ الكتا ة في هذا ال اب وقامت دار نشر " م ت ة جامعة " أ
م ت ة الجامعة بنشر إسهامات اﻷد اء في أدب اﻷطفال ونشرت أشعار حف

جالندهر وحامد ﷲ أفسر ومائل خير آ اد

ولطيف فاروقي وشف ع الدين نير من

الشعراء و رم جند وخواجه حسن نظامي وﷴ مجيب و رشن جندر وصالحة عابد

حسين وأطهر برو ز وغيرهم من تاب النثر وفي عام  1926عندما تولﻰ ذاكر
حسين رئاسة الجامعة المل ة اﻹسﻼم ة في دهلﻰ بدأت الجامعة في اﻻهتمام بهذا

الفرع اﻷدبﻰ الوليد في اللغة اﻷرد ة عدما انت مسألة تعل م اﻷطفال ﻻ تلقي اﻻً
في اهتمام القائمين علﻰ التعل م في الهند  .ومن هنا بدأ الشعراء قدمون المنظومات

واﻷناشيد لﻸطفال في حين إفتقر النثر اﻷرد

حسين بإصدار مجلة ب ام تعل م أ
اﻷطفال في اﻷدب اﻷرد

إلﻰ هذه المحاوﻻت  ،فقام ذاكر

رسالة التعل م ف انت من أهم وسائل نشر أدب

و دأت الجامعة في إعداد الكتب والدراسات في ضوء

أصول علم النفس والم اد ء الترو ة في أدب اﻷطفال )( 41

وقد ساهمت اﻹدارات اﻷدب ة اﻷخر مثل  ":ترقي اردو بيورو " ن شنل

ك ترست" " ٕوايجو شنل ك هاوس " "وجامعة عثمان ة " في نشر سﻼسل من تب
اﻷدب المفيدة لﻸطفال ما قدمت اﻹدارات الدين ة ثروة هائلة من أدب اﻷطفال الذ

يتجلﻰ فيها الجانب اﻷخﻼقي والديني مثل " جماعت إسﻼمي هند بدهلﻰ " " وم ت ة
الحسنات في رامبور " والجمع ة ُك ِدبو وغيرها.
و ان للمجﻼت اﻷدب ة الخاصة اﻷطفال إسهام ارز في نشر أدب اﻷطفال

في الهند ومن أوائل هذه المجﻼت التي صدرت في بدا ة القرن التاسع عشر ،مجلة

"بجون ا أخ ار" ولكنها توقفت عن الصدور عد عدة أعداد ،وفي عام 1908
صدرت مجلة أسبوع ة هي "بهول" أ

الوردة ،ونالت شهرة غير عاد ة في الهند

وأصدرها سيد ممتاز علﻰ والد الكاتب المسرحي المعروف إمت از علﻰ تاج وقد
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جالندهر وعبد المجيد

سالك ٕوامت از علي تاج وأحمد ند م قاسمي وفي سنة  1922م صدرت مجلة "غنجه"

حوالﻰ نصف قرن ثم أغلقت  ،وفي عام 1926
أ برعم في بجنور وظلت تصدر ٕ
أصدر اﻷديب المعروف عابد حسين مجلة "ب ام تعل م" أ رسالة التعل م ثم أغلقت

عام  1946م وفي  1964م أعاد ﷴ حسين حسان صدورها مرة أخر و رأس
تحررها اﻵن ولي شاهجها نبور وفي هذه المجلة نشر ذاكر حسين ثي ار من أعماله

اﻷدب ة في أدب اﻷطفال والتي قصد منها أن يتعلموا معني العدل والحرة والتسامح
وال عد عن التعصب الديني والتضح ة في سبيل الوطن ومنها علﻰ سبيل المثال
الحصان

ابو خان" ،وعقاب" "واندها هو ار " أ
ابو ّ
خان ي ر أ شاة ّ
قصة " ّ
اﻷعمﻰ "وآو هر هر هيلين" أ تعالوا نلعب بناءالمنازل) (42).وهو لع ة علﻰ

الورق تعمل ف ه خانات مرعة ولكل ﻻعب من الﻼعبين رمز........الخانات تعد
رموز الخانات والذ

حوز أكبر عدد من الخانات عتبر ناجحا(.

وفي عام  1947م صدرت مجلة " الحسنات " في رامبور ثم " نور " في

عام 1953م ،وفي عام  1954صدرت في لكهنو مجلة ) ل ان ( وفي عام 1961

صدرت مجلة شهرة هي " الطوفي " أ

حلو وصدرت في بتنة عام 1966م

مجلة شهرة هي مسرت  .ثم توالت المجﻼت اﻷرد ة في الصدور ومنها ما توقف

عن الصدور ومنها ما هو مستمر يؤد
غنجه " أ

برعم في لكتا " ومنا " أ

رسالته في أدب اﻷطفال حتﻰ اﻵن مثل "
الصغير في حيدر آ اد " وجمن " أ

الروضة في انبور " وجاند " أ القمر في مراد آ اد وغيرها .

أدب اﻷطفال عند إق ال:
تمهيد

أولﻰ إق ال اﻷطفال عنا ة خاصة حيث ش ه اﻷطفال أنهم قطرات في حر

اﻷمة وأن طفل إلىوم هو رجل الغد عل ه تعتمد اﻷمة ،وقد تب مقالة عنوان " بجون
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تر ة اﻷطفال وتعل مهم وهذا المقال شاهد علﻰ مد

اهتمام

إق ال وتف يره منذ بدا ة ح اته في تعل م اﻷطفال وتريتهم و انت له وجهة نظر

عم قة النواحي النفس ة لﻸطفال قول إق ال  ":إن تعل م التﻼميذ لهو أمر سهل في

حين أن تعل م اﻷطفال من اﻷمور الصع ة ﻷن المعلمين في بلدنا )الهند( ﻻ علمون
الصعو ات التﻰ يواجهها هؤﻻء اﻷطفال ش ل امل فطرقتنا القد مة في التعل م ﻻ

تراعﻰ التطور التدرجي لقو اﻷطفال العقل ة والتخيل ة ونتيجة لذلك أصابهم ضرر

الغ من جراء ذلك حيث دمرت قوامهم العقل ة ولم تعد عﻼمات الذ اء تلمع في

وجوههم و بدو هذا العيب الخطير جل ا في الك ار ولهذا يواجه اﻷطفال سلسلة من

اﻹخفاقات في ح اتهم و التإلﻰ صاب المجتمع العجز " ). (43

ثم قول إق ال " :عد اﻻطﻼع علﻰ عالم الطفولة من خﻼل اﻷصول

والم اد العلم ة  ،يتضح لنا أ من ملكات اﻷطفال تظهر أوﻻ  ،وهناك أمور يجب

معرفتها وهي خاصة عالم اﻷطفال حتﻰ نضعها نصب أعيننا عند تر ة اﻷطفال

وتعل مهم وقد أخترنا منها أحد عشر أم اًر هي.:

 -1يجب اﻻستفادة من جم ع حر ات اﻷطفال ﻷنهم ميلون إلﻰ نوع من الحر ة
اﻷضط رارة

 -2ﻻ ستطع اﻷطفال أن ير زوا اهتمامهم إلﻰ شيء عينه ش ل مستمر ومتصل
و ذلك فإن قواهم العقل ة ﻻتستقر علﻰ ف رة أو أر معين لذا يجب مراعاة ذلك
اﻷمر في العمل ة التعل م ة .

 -3ينظر اﻷطفال إلﻰ اﻷش اء بتمعن وتفحص و ستمتعون اﻻستفسار عن طر
النظر والرؤ ة و حتاجون إلﻰ مساعدة حاسة اللمس .

 -4ينزع اﻷطفال أكثر إلﻰ اﻷش اء الملونة والتي صدر عنها أصوات لذا يجب أن
تكون الدروس اﻷولﻰ لﻸطفال مرت طة اﻷش اء الملونة.
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 -5قبل اﻷطفال في الغالب علﻰ تقليد الك ار ش ل خاص  ،ولهذا يجب أن ون
ه من اﻷطفال في ل عمل أو قول .

اﻷستاد مثاﻻً حتذ

 -6تبدو قوة التخيل لد اﻷطفال أكثر وضوحا و م ن أن ستفيد اﻷطفال من هذه

الميزة في اﻷمور التعل م ة استفادة عظ مة  ،فاﻷطفال مثﻼً في ثير من
المدارس صنعون السفن والط ارات الورق ة وفي هذا العمل تدرب لقوة الخ ال
عندهم.

 -7ميل اﻷطفال إلﻰ المواساة والتي م ننا أن نستفيد منها في التعاليىم اﻷخﻼق ة،
لهذا يجب علﻰ اﻷستاذ أن قص عليهم القصص والح ا ات المتعلقة المواساة
والتعاون و ذ رهم الرف

مثال قلده اﻷطفال .

الحيوان و بد

 -8تعتبر ذاكرة اﻷطفال غير ناضجة لحف

اﻷستاذ معهم حيث

الكلمات فعلﻰ المعلم أن ّحف

اﻷطفال اﻷشعار الجيدة و شير م ار اًر إلﻰ دروس القراءة التي ترت

اليوم ة.

 -9القوة المميزة لد

ون أفضل
ح اتهم

اﻷطفال ضع فة  ،لذا يجب جذب انت اههم إلﻰ الفروق

الطف فة بين اﻷش اء .

نعول عليها النس ة
 -10القوة العقل ة واﻻستدﻻل عند اﻷطفال ضع فة ،لذا يجب إﻻ ّ
للفهم لديهم  ،و جب علﻰ المدرس أن يراعي درجات تطور تلك القو  ،وط قاً
لﻸصول العلم ة في التعل م يجب اﻻحتراز من تكد س المعلومات المفيدة وغير

المفيدة في ذاكرة اﻷطفال.

 -11آخر هذه اﻷمور الخاصة بتر ة اﻷطفال وتعل مهم هي أن المحر ات اﻷخﻼق ة

م ن أن يتأثر بها اﻷطفال ٕ ،واذا تأثروا تكون أول درجة من درجات التأثر،

لذا يجب أن تنشأ فيهم القابل ة لهذه المحر ات اﻷخﻼق ة . (44) .
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لقد أكد إق ال م ار اًر علﻰ تر ة الذات ومنحها القوة واﻻستقﻼل والزهو

والشعور الفوق ة لد

اﻷطفال و تضح ذلك جل ًا من أشعاره التي قدمها لﻸطفال ،

و ناء علﻰ ذلك م ن لﻸطفال أن عتمدوا علﻰ ذواتهم في مراحل ح اتهم المختلفة
ولمعرفة ﷲ يجب ان يبدأ معرفة نفسه ل عرف ﷲ وهو ﻻ عتبر التعل م الذاتﻰ
والخاص أقل أهم ة من التعل م الرسمي والمدرسي وأن علﻰ اﻷطفال أن حصلوا
علﻰ التعل م عن طر تجارهم ومشاهداتهم الذات ة .

قول عبد القو الدسنو  " :ان إق ال يرد ان يبنﻰ عقل ة الطفل حيث

ص ح إنساناً ما أراد ﷲ له  ،شعاره الصدق والحرة والمواساة  ،ومبرًء من لعنة
الكبر والغرور خادم للناس و ساعد الفقراء  ،مح اً للوطن ولﻺنسان خالي من

المساو والعيوب " ). (45

و قول ج ن ناتهـ آزاد  " :ان إق ال حرصاً أشد الحرص علﻰ مستقبل

اﻷطفال في وطنه الهند فنظم هذه اﻷشعار لتر ة عقول اﻷطفال عن طر

هذه

المنظومات التي شتاق اﻷطفال لها و م نهم أن يتلقوا التعل مات التﻰ بها
سهولة"(46).

وه ذا لم ينس إق ال – رغم انغماسه في هموم أمته – اﻷطفال الذين

عتبرهم أساس اﻻمة .

إق ال وجاو د :

انت هناك عﻼقة خاصة تر

نموذجاً صالحاً في المجتمع الهند

إق ال بولده جاو د الذ

أراد له أن

ون

وأن صنع علﻰ عينه لذا ان ﻼزمه فترات

طو لة من النهار والليل ،ومن شدة حب إق ال له احضر شاة صغيرة ليلعب معها

و ان يناد ه اسم "ب ا" وهو اسم التلميـح لجاو ـد ،وعندما توفيت والدة إق ال احضر له

دورلىنت و ار ( لتقوم علﻰ تريتهما  .تقول
وﻷخته منيرة ) (47سيدة ألمان ة هي ) ٕا

هذه السيدة عن عﻼقة إق ال بجاو د " :ان ﻻ أكل الطعام مادام جاو د لم أت من
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المدرسة وأصا ه الهزال في تلك الفترة ف ان ظل فترات طو لة مسترخ اً علﻰ سر ره

وفي وقت الظهر يدخل إلﻰ حجرة الطعام ل أكل مع جاو د ومنيرة و حدثهما عن أمور
خاصة المدرسة والتعل م ثم عود إلﻰ حجرته  ،وفي المساء و عد تناول العشاء أتﻰ
إلﻰ جاو د ومنيرة انتظام و قص عليهما القصص و تحدث إليهما  ،لقد ان دائم

التف ير في مستقبلهما عد وفاة والدتهما و قول إنهما صغيران جداً فماذا فعﻼن
عد ). (48

و انت والدة جاو د قد ﻻحظت أن إق ال لم ينظم اشعا اًر خاصة بجاو د

ونبهته إلﻰ ذلك فقال لها ما أصعب هذا اﻷمر " ولكنه نظم في الحال عدة أب ات
شعرة اللغة البنجاب ة اللغة المحل ة السائدة في ﻻهور قول مطلعها :
-

آكـ سﻰ ب ا

ر واﻻ  .أ

) انت لد

ب ا ) جاو د ( شاة صغيرة )(49

عد ذلك توالت اﻷشعار الخاصة ابنه جاو د  ،ففي عام  1932م نظم إق ال

منظومة فارس ة عنوان " جاو د نامه " قدم نصائحه إلﻰ ابنه جاو د والجيل

الجديد .

وجاو د نامه أو ) رسالة الخلود ( " نظمها إق ال في النوع المعروف في

الشعر الفارسي بـ "المثنو " في الفترة ما بين سنتي  1932-29ونشرها في السنة
اﻷخيرة  ،وقصد بتسميتها بـ " جاو د نامه " إلﻰ التورة ف لمة " جاو د " الفارس ة

معناها خالد  ،والكلمة في نفس الوقت اسم ﻻبنه ال ر ونامه معناها رسالة أو تاب

 ،ولقد تبها – ما صرح هو – من أجل ش اب اﻷمة اﻹسﻼم ة ممثلين في شخص

ابنه " جاو د " ولذا م ن اعت ارها " رسالة جاو د " وعالج فيها قض ة الخلود التي هي
الهدف الكامن في النفس ال شرة من الح اة الدن ا و ين فيها آراءه في ف ة الحصول
علﻰ الخلود لذا م ن اعت ارها رسالة الخلود" )(50

وفي ديوان ال جبرل ) جناح جبرل ( الذ نظمه إق ال في عام  1935م

توجد قطعتان عنوان " جاو د ـ نام " أ إلﻰ جاو د ) (51يوجه فيها إق ال نصائحه
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الغال ة إلﻰ اﻷطفال من خﻼل ابنه جاو د  ،لقد انت الش و الرئ س ة ﻹق ال هي أن

الط قة المتعلمة تعل ماً حديثًا وخاصة اﻷطفال

من الرعب في عقولهم وتط عوا

طا ع الغرب ول س لديهم ف ر خاص بهم وﻻ أر شخصي ،ما انعدمت لديهم قوة

اﻻختراع والخل واﻹبداع وزادت لديهم النزعة إلﻰ التقليد وانعدم لديهم الشعور الدينﻰ
واتجهوا إلﻰ الماد ة وان ار وجود ﷲ.

شتكﻰ إق ال في الجيل الجديد من اﻷطفال ميلهم الﻰ الراحة وح اة الدعة

وترك العمل وغلب عليهم نزعة اﻻفتتان الغرب وسق من أعينهم تراثهم الق م  ،وهم
حترمون ل شئ في " اﻵخر "  .لقد أطلع إق ال ولده علﻰ تلك الحقائ

وقدم

النصائح والدعوات .والحق قة أن هذا الموضوع حتاج إلﻰ دراسة منفصلة سأقوم بها

ف ما عد عون ﷲ تعالﻰ .

أوﻻ  :مؤلفات إق ال في أدب اﻷطفال  :دراسة وصف ة:

ترك لنا إق ال ثروة أدب ة ضخمة في أدب اﻷطفال تنوعت بين النثر

والشعر ،وقد بدأ إق ال ح اته اﻷدب ة بتإلىف تب لﻸطفال جزء من المناهج الد راس ة

التي انت تدرس في مدارس إقل م البنجاب ش ل عام ومدينة ﻻهور ش ل خاص

و تبت أسلوب علمي متأدب حيث تدخل في دائرة أدب اﻷطفال ،و م ن أن نقسم
مؤلفات إق ال في أدب اﻷطفال إلﻰ قسمين :
)أ( مؤلفات نثر ة :

-1علم اﻻقتصاد  :بدأ إق ال تا اته النثرة لﻸطفال بهذا الكتاب  ،وهو أول

ودرسه
تاب وضع في اﻻقتصاد في اللغة اﻷرد ة  ،وهذا العلم اهتم ه إق ال
ّ

حوالﻰ ثﻼث سنوات في الكل ة الشرق ة بجامعة البنجاب قبل سفره
وحاضر ف ه ٕ

ﻻستكمال دراسته في أورا وقد ط ع هذا الكتا ب ﻷول مرة في ﻻهور 1903م ولم يبد

إق ال اهتماما بإعادة ط عه في ح اته ما لم ينت ه أحد ﻷهم ة الكتاب أثر من آثار

إق ال عد وفاته حتﻰ أوائل الستينات حيث قام ممتاز حسن أحسن ط عه ونشره مرة
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ثان ة مع مقدمة للد تور أنور إق ال قرشي  ،في راتشي  1955ثم في عام 1961

وط ع في ﻻ هور (52) 1977

والهدف من هذا الكتاب هو ت س

المعلومات العلم ة الخاصة علم

اﻻقتصاد لتﻼميذ و ان ماهيته وطرقة ال حث ف ه  ،و حث ذلك في ظهور الثروة

وت ادلها وحصة الدولة من اﻹنتاج هذا فضﻼ عن حثه في الس ان والعمران وفي
ختام الكتاب ثبت المصطلحات اﻻقتصاد ة وما قابلها اﻹرد ة ). (53
 – 2اردو ورس  :أ

منهج تدرس اﻷرد ة  ،وقد تب إق ال عدة تب

في تعل م اللغة اﻷرد ة ونشرها وهي مجموعة من المناهج الدراس ة لﻸطفال أعدها

للتدرس في إقل م النبجاب وأودة وقد ألفها إق ال مع ح م أحمد شجاع وجعﻼه

للصفوف السادس والسا ع والثامن وط ع الكتاب اﻷول في ﻻهور في  1924ثم أعيد

ط عة  1930وط ع الكتاب الثاني في ﻻهور أ ضا في  1924في ط عة واحدة ،

ما ط ع الكتاب الثالث مرتين في ﻻهور في  1924و 1930وقد صدرت الكتب

الثﻼثة مقدمة واحدة عن دار نشر ﻼب جند بور في ﻻهور )(54

-3تارخ هند  :ان إق ال حر صا علﻰ أن ينشأ أطفال الهند وهم علﻰ علم

تام بتارخ ﻼدهم وحضارتها القد مة والحديثة  ،وقد وضع إق ال هذا الكتاب مع ﻻل
رام برشاد أستاذ التارخ في الكل ة الح وم ة ونشر ﻷول مرة في دار نشر ﻼب

سينج ﻼهور 1913م وقصد إق ال من هذا الكتاب أن فيد منه التﻼميذ في ش ه
القارة الهند ة حيث ان يدرس في مدارس الهند في سنتي  1913و 1914م و ضم

تاب تارخ الهند سيرة الهند وأحولها الحإلىة وعرضا لﻸماكن التارخ ة المشهورة

وتقس م ال ﻼد قد ما وحديثا ،ثم ينتقل إلﻰ الحديث عن العلوم السنس رت ة وعلوم
المسلمين وآدابهم .
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مرآة العجم ،وهو منتخ ات من الشعر والنثر الفارسي

جمعها إق ال لطل ة المدارس المتوسطة واﻹبتدائ ة وط ع في ﻻهور سنة 1927
و. 1934

 -5انتخاب بيدل :أ

مختارات من شعر بيدل أعده إق ال لمنهج دراسة

اللغة الفارس ة وط ع عام  1922م في ﻻهور .

وتندرج مؤلفات إق ال النثرة تحت اب الكتب التعل م ة و تب التر ة حيث

أعدها مناهج دراس ة لﻸطفال في المراحل الدراس ة المختلفة ولهذا فان عض نقاد

اﻷدب اﻷرد

) (55عتبر هذه الكتب البدا ة اﻷولﻰ للتإلىف لﻸطفال وأدبهم عند

إق ال وهذه الكتب التعل م ة انت بدا ة لظهور أدب اﻷطفال في اﻷدب اﻷرد .
)ب( مؤلفات شعر ة :

برع إق ال في الشعر أكثر من النثر فهو شاعر الفطرة وقد ترك ثروة شعرة

ق مة لﻸطفال في اﻷدب اﻷرد

وساعد علﻰ ذلك خ اله الشعر الخصب وقد أكد

إق ال علﻰ ضرورة تنشئة الطفل نشأة صح حة حتﻰ ستط ع أن يتحمل مسئول اته

في ق ادة اﻷمة عندما

بر وفي سبيل هذا الهدف النبيل نظم إق ال في بدا ة ح اته

منظومات وأناشيد عديدة لﻸطفال في الهند ونشرها في الصحف والمجﻼت ﻻقت

قبوﻻ لد

اﻷطفال حيث وجه إق ال إليهم رسالته اﻹصﻼح ة التي تقوم علﻰ الق م

اﻷخﻼق ة في بناء الشخص ة والذات .

وهناك خﻼف ّبين حول عدد المنظومات والقصص الشعرة التي نظمها
إق ال لﻸطفال و ذلك عدد اﻷب ات الشعرة في تلك المنظومات والقصص الشعرة

،فمن النقاد من زاد ومنهم من نقص وسوف أعتمد في دراستي هنا في هذا ال حث

علﻰ ل ات إق ال اﻷرد ة المعروفة اسم )صد

إيدشن ( أ

الط عة المئو ة التي

أعدها ورتبها جاو د إق ال ابن العﻼمة ﷴ إق ال اﻻشتراك مع آخر رفاق إق ال موﻻنا

غﻼم رسول مهر وط عت في عل ره ) (56في دار نشر " إيجو شنل
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مناس ة مرور مائة عام علﻰ م ﻼده و م ن توزع " ديوان اﻷطفال عن إق ال " إن

جاز لنا هذا التعبير علﻰ ثﻼثة دواو ن ط قا للترتب الزمني وهي :
 -1ان ـ د ار  :أ صلصة الجرس ) ( 1924
 -2ال جبرل  :أ جناح جبرل ) ( 1935
 -3ضرب ل م  :أ ضرب الكل م ) (1937

وقد ضم ديوان ان ـ د ار بين دفت ه معظم شعر إق ال في أدب اﻷطفال

وهي إحد عشرة منظومة هي بترتيب ورودها في الديوان :
 -1ا ـ م ار اور م هي  :عن بوت وذ ا ة،
 -2ا ـ بهار اور لهر

 :جبل وسنجاب ،

 -5همد رد

 :المواساة،

 -3ا ـ ائي اور ر
 -4بج ي دعا

 -6مان ا خواب
 -7برند

ي فراد

 -8ترانه هند
 -9ج نو

 :قرة وشاة،

 :دعاء طفل،
 :حلم أم،

 :ش و الطير،
 :نشيد الهند،
 :يراعة،

 24بيتاً
 12بيتاً
 29بيتاً

 6أب ات
 8أب ات
 15بيتاً

 11بيتاً )(57

 9أب ات

 18بيتاً )(58

 -10هند وستاني بجون ا قومي يت  :النشيد الوطني ﻷطفال الهند ،

 12بيتاً )(59

 -11ا ـ برنده اورج نو

 :طائر و راعة ،

 12بيتاً )(60

وجم ع هذه المنظومات نظمها إق ال في الفترة ما بين  1901و 1905م.

في حين ضم ديوان ال جبرل منظومتين اسم " جاو د ﻰ نام " أ

إلﻰ جاو د

) (61ما احتو ديوان ضرب ل م علﻰ ثﻼث مقطوعات عنوان  ":جاو د سي " أ
من جاو د ) (62واﻷشعار الساب

ذ رها هي التي اتف
90

عليها معظم نقاد اﻷدب

(c) www.nidaulhind.com

ا ﻠﺪ  ،67اﻟﻌﺪد 2016 ،2

ﺛﻘﺎﻓﺔ اﳍﻨﺪ

اﻷرد  ،بينما ذ ر ج ن ناتهـ آزاد في تا ه "بجون ا إق ال " أنه حصل علﻰ

مجموعة من المنظومات تحتو علﻰ ست منظومات نظمها إق ال لﻸطفال من فقير

سيد وحيد الدين وهي غير مطبوعة التالي لم تضمها ل ات إق ال حيث مازالت

تحت ال حث والدراسة ولم صل النقاد عد إلﻰ قول فصل في نسبها ﻹق ال .

ما أن هناك خﻼفاً بين النقاد حول عدد " أب ات المنظومات الشعرة

ار نقاد اﻷدب

المطبوعة  ،فعددها  152بيتاً في ل ات إق ال اﻷرد ة المعتمدة لد
اﻷرد  ،إﻻ أن عبد القو الدسنو أوصلها في تا ه " بجون ا إق ال " إلﻰ 163
بيتاً ) (63وقد علل الناقد ج ن ناتهـ آزاد التفاوت في عدد اﻷب ات الشعرة التي

تضمها منظومات ان ـ د ار قوله  " :لقد تم ط اعة أكثر المنظومات في ان ـ د ار
ش ل مختصر ﻷن إق ال عندما نظم هذه المنظومات ان عدد أشعارها أكثر من

هذا و تضح ذلك من المنظومات التي ط عت لﻸطفال في الكتب الدراس ة ). (64

ثان ا  :مصادر أدب اﻷطفال عند إق ال

لقد ان إق ال أول من أبدع أد ا لﻸطفال عيدا عن الكتب والمناهج

الدراس ة  ،ما سب أن ذ رنا و م ن لنا رد روافد أدب اﻷطفال ومصادره عند إق ال

إلﻰ مصدرن هما :

 -1مصادر شرق ة  :تعددت المصادر الشرق ة في أدب اﻷطفال عند إق ال وتأثير

هذه المصادر جم عا واضحة صفة عامة في أدب إق ال و صفة خاصة في

أدب اﻷطفال .واحتوت هذه المصادر الشرق ة علﻰ مصادر وروافد هي :

) أ( مصادر إسﻼم ة :

 -1القرآن الكر م :

يتميز هذا المصدر الثراء الفني والموضوعي فقصص الق رآن الكرم التي

وردت ف ه وخاصة التي علﻰ ألسنة الحيوان والطير ) سورة النمل ( وغيرها ما

تتضمنه من مﻼمح فن ة تجسد ثي اًر من الم اد
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المبدأ والتضح ة من أجله والدفاع عن الح ونصرة المظلومين  ،وهدا ة الضإلىن

و لها م اد

م ن بوسائل العرض الفن ة أن تش ع احت اجات الطفل ونموذج علﻰ

ذلك ) بج ي دعا ( أ

دعاء طفل ) وهمد رد

فيها من معاني وم اد قرآن ة واضحة
 -2السيرة النبو ة :

(أ

مواساة  ،وما ضمنه إق ال

تعتبر السيرة النبو ة مصد اًر مهما من مصادر أدب اﻷطفال عند إق ال لما

تتضمنه من طوﻻت وأحداث ماد ة ومعنو ة تجتذب اهتمام اﻷطفال وتلبي شوقهم

للمغامرة وال طولة وتتجلي فيها الم اد

والق م مما ش ع حاجاتهم النفس ة ونضرب

هنا مثﻼ اﻹسراء والمعراج وهي الف رة الرئ س ة التي تأثر بها إق ال في نظمه "جاو د

نامة" إلﻰ جانب استلهام إق ال لمعاني الحديث النبو الشرف في منظوماته.
)ب( مصادر تراث ة :

وهي المصادر التي استقاها إق ال من التراث اﻹسﻼمي والشرقي القد م،

وهذه المصادر ٕوان لم تكتب لﻸطفال في اﻷساس إﻻ أن تاب أدب اﻷطفال
وخاصة إق ال الذ استمد منها اﻷف ار الصالحة وقام بت س طها وقدمها لهم  ،وقد
تعددت نماذج أدب اﻷطفال عند إق ال التي اعتمدت علﻰ المصادر التراث ة اقت اسا ،

أو تلخ صا أو ت س طا ما حاول أن يوظف هذه المادة التراث ة في أش ال فن ة
تناسب مستو ات مرحلة الطفولة ومن هذه المصادر التي اعتمد عليها إق ال في أدب

اﻷطفال :

 -1مصادر عر ة :

رجع إق ال إلﻰ مصادر عر ة في أدب اﻷطفال الـذ

قدمه اللغة اﻷرد ة

والفارس ة )جاو د نامه( مثل تاب اﻷغاني ﻷبي الفرج اﻷصفهاني ومقامات الحر ر

و د ع الزمان الهمداني  ،ورسالة الغفران ﻷبي العﻼء المعر التي تر ت أث اًر واضحاً
علﻰ إق ال في منظومة ) جاو د نامه ( أ رسالة الخلود وقد أشار إق ال إلﻰ المعر
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في جاو د نامه ) (65ما ذ ره مرة أخر في ديوانه ال جبرل ) (66تحت عنوان

"أبو العﻼء المعر " وتحدث عن فلسفته أ ضا تأثر إق ال قصص ألف ليلة وليلة

وشخص اتها مثل سند اد وعﻼء الدين وعلي ا ا ذائعة الصيت في ثير من اﻵداب
في مستو اﻷطفال وقد وظفت ﻹمتاعهم وتسليتهم وتنم ة ف رهم  ،واستثاره خ الهم ،
ثير من الم اد

وتزو دهم

والق م التي تعينهم في ح اتهم هذا إلﻰ جانب تب

التصوف والتارخ العر ة و ان إق ال يتقن اللغة العر ة .

-2مصادر فارس ة :

تعلم إق ال اللغة الفارس ة حتﻰ أتقنها ونظم بها ديوانه " ارمغان حجاز"

ومنظومته جاو د نامه وغيرها من الكتب النثرة مثل " انتخاب بيدل" و" آيين عجم "

وقد م نه إتقانه للغة الفارس ة التي انت لغة الثقافة والف ر في عصره من اﻻطﻼع
علﻰ المصادر الفارس ة والتأثر أف ار الشعراء والمتصوفة الفرس .

الغزلﻰ في رسالته " س ار " أ أيها الولد
لقد تأثر إق ال أدب الوصا ا عند ٕا
وفي تا ه إح اء علوم الدين وما يتعل الطفولة  ،ومنهج التر ة عند سعد
الشيراز في بوستان و لستان سعد ) (67وقصصهما اﻷخﻼق ة  .أ ضا تأثر إق ال
تب الوع

واﻷخﻼق والتصوف عند شعراء الفرس مثل جﻼل الدين الرومي

وسنائي ونظامي لكنجو والح ا ات التمثيل ة في اﻷدب الصوفي الفارسي خاصة في

" مثنو معنو " و"حد قة الحق قة " وقد بلغ تأثر إق ال بجﻼل الدين الرومي أن ذ ره
في عدة مواضع منها-:
-1

ان إق ال عتبر الرومي مرشده وقد دار بينه و ين الرومي حوار شعر رائع

عنوان "بير ومرد " أ المرشد والمرد حيث اعتبر إق ال الرومي مرشده).(68

 -2في " جاو د نامه " ينصح إق ال ولده جاو د أن يتخذ الرومي رف قا له وقدوة له
في ح اته قول " اجعل من الشيخ الرومي رفي

الطر

ي يه ك ﷲ النار

واﻻنصهار) (69وفي ديوانه " ضرب ل م " وجه إق ال رسالة إلﻰ جاو د
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من جاو د وتقع في ثﻼثة أقسام عارض

فيها الشاعر نظامي الكنجو في قصيدة له ينصع فيها ابنه و ختم إق ال ل

قسم من اﻷقسام الثﻼثة ببيت فارسي من أب ات نظامي الكنجو الذ

أئمة شعراء الفرس )(70

 -3مصادر هند ة :

عد من

تأثر إق ال الط ع المصادر الهند ة الثرة مثل " ليلة ودمنة " وهي

مجموعة القصص علﻰ لسان الحيوان والتي تجاوز تأثيرها في أدب اﻷطفال الهند

قرها إق ال اﻷرد ة وهي في اﻷصل ترجمة لمجموعة
إلﻰ ال ﻼد العر ة واﻷور ة وقد أ
القصص الهند ة المسماة " بنجاتنت ار " وهي تعني اﻷسفار الخمسة وقد أثرت في
ثير من الخرافات في اﻵداب الشعب ة واﻷور ة وضعها أحد البراهمة ل علم بها عن

طر

القصص ثﻼثة من اﻷمراء يتسمون الحم

والجهل ومعظم هذه القصص

علﻰ لسان الحيوان وقد تأثر إق ال بهذه القصص في قصصه الشعرة " اكـ م ار

اور م هي " و " ا ـ بهار اور لهر " و " ا ـ ائي اور ر " و " ا ـ برنده اور

ج نو ".

 -2مصادر غر ة :

تأثر إق ال اﻵدب الغر ة فق أر خرافات إ سوب إلىوناني التي تتضمن

الح مة وقد ترجمت قصصها إلﻰ لغات عديدة وأثرت في خرافات وح ا ات ﻻفونتين.

وقد ترجم إق ال واقت س عن مصادر غر ة خاصة من الشعر اﻹنجليز وذلك أثناء

إقامته في لندن ﻹعداد الماجستير و عد عودته أ ضا واظب علﻰ قراءته للشعر

واﻷدب اﻹنجليز .

والحق قة أن عﻼقة إق ال اﻷدب اﻹنجليز بدأت عندما عمل مدرساً لﻸدب

اﻹنجليز في الكل ة الح وم ة ﻼهور ثم سافر عام  1905إلﻰ لندن حيث أمضي
في جامعة مبردج زهاء ثﻼث سنوات درس فيها الفلسفة وسافر إلﻰ ألمان ا عام
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1907م وحصل من جامعة ميونيخ علﻰ درجة الد توراه وعاد إلﻰ لندن وحضر

اﻻمتحان النهائي في الحقوق وانتسب إلﻰ مدرسة اﻻقتصاد والعلوم الس اس ة في
لندن  ،ثم رجع عد ذلك إلﻰ الهند سنة 1908م )(71
عن طر

وقد اقت س إق ال عدداً من المعاني المفيدة من اﻹنجليزة ونقلها إلﻰ اﻷرد ة
الترجمة التي من بين أهم مصادر أدب اﻷطفال ثم قدمها لﻸطفال في

الهند ت س طاً أو تلخ صا وال احث في ديوان " ان ـ د ار" ير بوضوح أنه حتو علﻰ

عشر قطع مقت سه صراحة من الشعر اﻹنجليز وتتشا ه خمس منها في عناو نها
مع عناو ن قطع الشعراء اﻹنجليز ). (72

وقد صرح إق ال في ست من القصص الشعرة والمنظومات الشعرة أنه

اقت سها من الشعر اﻹنجليز حيث ذ ر لمة ) ماخوذ( أ
ا ـ م ار اورم هي " "وا ـ

مقتس ه تحت ل من "

ائي اور ر " و" بج ي دعاء " و " مان اخواب "

وع ارة " مأخوذ از إ مرسن" أ مقت سة من " ا مرسن تحت " ا ـ بهار اور لهر "

و" مأخوذ ازول م و ر" أ مقت سة من ول م و ر تحت " همدرد " .

لقد ان اﻻعتقاد السائد في بدا ة اﻷمر أن هذه المنظومات الست اﻷولﻰ

مترجمة عن الشعر اﻹنجليز لكن أثبتت اﻷ حاث والتحق قات اﻷدب ة الحديثة أن

إق ال أخذ أف ار هذه المنظومات فق وأعاد إبداعها من جديد و انت النتيجة اختﻼفا
إلﻰ حد ما بينها و ين المنظومات اﻹنجليزة في الشخص ات والموضوعات .

وسوف استعرض هذه المنظومات مع اﻹشارة إلﻰ مصادرها اﻹنجليزة التي

إقت س منها إق ال وهي :

 -1اقت س إق ال الف رة الرئ س ة لقصته الشعرة " ا ـ م ار اور م هي " من قصيدة
 spider and the flyللشاعر مير هيوت  Mary Howittوقد حاول

فيها أن يرسخ هذه الف رة في أذهان اﻷطفال وهي يجب أﻻ ننسﻰ حق قة العدو
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من خﻼل حديثة المتمل ) (73والقصة الشعرة واضحة الفهم لﻸطفال وتتميز

لغتها السﻼسة والسهولة.

 -2أخذ إق ال الف رة الرئ س ة لقصته الشعرة " ا ـ بهار اور لهر " من قصيدة
الشاعر اﻹنجليز ا مرسن R.W. EMERSON

المعروفة اسم The

 Mountain and squirrelمعنﻰ الجبل والسنجاب وتشير هذه القصة إلﻰ

حق قة أنه ﻻ يوجد في الدن ا شئ ضئيل وحقير و ﻼ فائدة وأن ﷲ تعالﻰ خل
ل مخلوق لح مة خاصة و دأ إق ال قصته الشعرة قوله :

وئي بهاره

هتاتها ا ـ لهر سـ :تجهـ هو شرم  ،تو اني مي جاكـ دوب مرت

الترجمة  :قال جبل للسنجاب أل بنفسك في الماء لتموت لو نت حي اً

بينما بدأ ا مرسن قصيدته قوله :
The Mountain and the squirrel had a quarrel
) And the former called the latter ( little thing
الترجمة  :تعارك الجبل والسنجاب  ،فقال اﻷول للثاني أيها الصغير )

الضئيل ( )(74

و ما يبدو من مطلع القصيدة عند ل من إق ال وا مرسن أن الف رة واحدة،

وهي أن لكل شيء في الدن ا وظ فة خاصة ه دون غيره مهما ان ضئ ﻼ ٕوانما

اﻻختﻼف في المعالجة الشعرة لكل منهما ومحاولة ل شاعر أن أتي الصور

ال ﻼغ ة من تشبه ات واستعارات لب ان مد ضخامة الجبل وضآلة السنجاب.

 -3واقت س إق ال الف رة الرئ س ة لقصته الشعرة )ا ـ ائـي اور ر ( من الشاعر
اﻹنجليز

 JEAN TELLERمن قصيدة له عنوانThe Cow And :

 The Assأ ال قرة والحمار وقد استبدل إق ال شخص ة الحمار الشاة " ر "

وهذه القصة تؤ د علﻰ معاني اﻻعتراف اﻻحسان )(75
96

(c) www.nidaulhind.com

ا ﻠﺪ  ،67اﻟﻌﺪد 2016 ،2

ﺛﻘﺎﻓﺔ اﳍﻨﺪ

 -4وأخذ إق ال الف رة المر زة لقصيدته )همدرد ( من ول م و ر William
 Cowperوتوق

هذه القصة الشعرة عواطف المواساة والتعاون والتكاتف

والحزن لد اﻷطفال من خﻼل شخص ة البلبل ٕوالىراعة )(76
 -5أخذ إق ال ذلك الف رة الرئ س ة لقصته الشعرة )ا ك برنده اور ج نو ( من
ول م و ر من قصيدته  The Nightingale And Glowwornوقد استهل

ول م و رقصيدته قوله :
 Nightingale , that all day , had cheered the village withhis song
الترجمة  :ظل الطائر يهتف في القرة أغان ه طوال النهار بينما استهل

إق ال قصته الشعرة قوله :
-

سر شام ا ك مرغ نغمه بي ار سي تهني ه بيتها ا رهاتها .

الترجمة  :ان طائر غرد في بدا ة المساء ،جاثما علﻰ غصن شجرة .

ومن خﻼل دراستنا لقصيدتﻰ و ر ٕواق ال يتضح أنهما اتحدا في الف رة
الرئ س ة وهي المزج بين التعإلىم اﻷخﻼق ة والمزاح  ،و ذلك في الش ل الشعر أ

القصة الشعرة إﻻ أنهما اختلفا في المعالجة الشعرة حيث تبدو بوضوح صماتهما

الشعرة والحق قة أن يراعة إق ال أكثر نو اًر وضوء من يراعة و ر ﻷن إق ال ّبين من
خﻼل الحوار بين البلبل ٕوالىراعة رسالة الشرق وقوة نضجها )(77
 -6ومن ول م و ر

 William Cowperذلك اقت س إق ال قطعته الشعرة

الرائعة " برنده ي فراد " أ ش و الطير وقد ترجم إق ال ف رتها المر زة من
قصي ــدة و ر  On a Goldfish Starved to Death In His Cageأ
عصفور مغرد يتمنﻰ الموت في قفصه ،فالف رة المر زة لد

ٕواق ال واحدة وهي ب ان مد

ل من و ر

ما عان ه هذا الطائر من اﻷلم وال اء المفطر

للقلب وهو أسير القفص و تذ ر أ ام الحرة ٕ ،وان ان طائر و ر يتألم أكثر
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بينما طائر إق ال ان

ألمه نفس ا حيث اعتصره الحزن والهم  .وفي نها ة القصيدة يخاطب طائر
اق ال الص اد أن يخلصه من أسره و طل
رد

قيد رني والﻰ " أ

أطل

سراحه ف قول  " :آزاد مجهـ و

سراحي ا آسر  ،فالطائر هنا عند إق ال

نا ة عن الوطن اﻷسير لﻼستعمار اﻹنجليز الذ
أما طائر و ر ف ش ر الص اد و قول له :

شبهه هنا الص اد .

Thanks gentle Swain, for all my woes, and thanks for this effectual close
and cure of every ill .

الترجمة  :ش اًر لك أيها الص اد الشهم علﻰ ل مساعدتك الق مة وعنايتك

ل جروحي )(78

وه ذا نجد أن ل هذه العناصر الشرق ة والغر ة قد ساهمت في

تكو ن مصادر أدب اﻷطفال وروافده عند إق ال .لقد اطلع إق ال علﻰ اﻵداب اﻷور ة

و صفة خاصة اﻷلمان ة واﻹنجليزة وتأثر فنونها العديد واختلف إلﻰ المسارح
الغنائ ة والتمثيل ة في ميونيخ ولندن وأدرك ب صيرته النافذة وعواطف الشاعر ف ه

حر ات التجديد بين الشعراء وأن هناك فنونا مستحدثة يجب أن
اﻷدب اﻷرد

ون لها م ان في

واقتنع ضرورة أن يجرب موهبته الشعرة في فنون جديدة فنظم

لﻸطفال اﻷناشيد والقصص الشعرة علﻰ لسان الحيوان والطير .ولم

مقت ساً فحسب بل ان مبتك اًر أ ضا.

ثالثا :شعر إق ال في أدب اﻷطفال  :من حيث الش ﻞ والمضمون

ن إق ال

)أ( من حيث الش ﻞ :

م ن تقس م شعر إق ال من حيث القالب الشعر إلﻰ قسمين:

 -1المنظومات الشعرة وهي القصائد التي ﻻ توظف القصة في مضمونها و شف

فيها إق ال عن مشاعر ذات ة إنسان ة تجاه ما يتحدث عنه و تناوله وهي ذات
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أوزان خف فه لمجزوءات ال حور مثل بج ي دعا ) دعاء طفل ( و رند
فراد ) ش و

الطير( ،وترانه هند

ي

)نشيد الهند( ،وج نو ) يراعة (

وهندوستاني بجون ا قومي يت ) النشيد الوطني ﻷطفال الهند ( .

 -2القصة الشعرة  :وهي حوار في ش ل قصص يدور علﻰ لسان الحيوان والطير

وهي من أنسب اﻷش ال الشعرة لعقل ة اﻷطفال ومحب ة لديهم مثل  :ا ك م ار

اور م هﻰ )عن بوت وذ ا ة( وا ك بهاراور لهر )جبل وسنجاب( وا ـ

اور

ر ) قرة وشاة (  ،وهمدرد

ائي

) المواساة ( ومان اخواب " ) حلم أم (

وا ـ برنده اور ج نو " ) طائر و راعة ( .

و م ن لنا أن نقسم شعر إق ال من حيث اﻹبداع الشعر إلﻰ قسمين أ ضا:

 -1شعر البديهة ) اﻹبداع (  :هي القصائد التي نظمها إق ال من بنات أف اره
وجادت بها قرحته الشعرة مثل " برند

ي فراد "  " ،وترانة هند

وج نو" "وهند وستاتي بجون اقومي يت " "وا ـ برندة اور ج نو " .

 -2شعر مترجم ) اﻻقت اس (  :وهو الشعر الذ

" "

ترجمه أو اقت سه إق ال من

الشعراء اﻹنجليز سواء صرح بذلك أم ﻻ ،مثل  " :ا ـ م ار أور م هي " " ،

وا ـ بهاراور

لهر " "وا ـ ائي اور ر " "و ج ي دعا " " وهمدرد " "

ومان اخواب "ٕ .واذا أمعنا النظر في هذه اﻷشعار المقت سة نجد أن إق ال ان
أكثر وضوحاً وتحديداً من الشعراء الذين س قوه حيـث تـب تحت هذه اﻷشعار
بين قوسين ) بجون ي لئي ( أ ) لﻸطفال ( وقام بوضع لمة )مأخوذ( أ

مقت س بين قوسين تحت " ا ـ م ار اور م هي " "وا ـ ائي اور ر " " و ج

ي دعا " " ومان اخواب " ما ان إق ال أكثر تحديدا عندما ذ ر ع ارة )

مأخوذ از إ مرسن ( أ

مقتس ة من ) (79إ مرسن بين قوسين تحت قصتة

الشعرة " إ ـ بهاراور لهر " وع ارة ) ماخوذ از ول م و ر ) (80أ مقت سة
من ول م و ر بين قوسين تحت " همدرد " .
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)ب(من حيث المضمون :

من الصعب تحديد مضامين أدب اﻷطفال لكننا نستط ع أن نحدد إطا ًار

عاماً أن نقول أننا نصور للطفل الح اة اﻹنسان ة ونعبر له عنها ما يتﻼءم وقدراته

حيث نساعده علﻰ النمو السو  .والقار ﻷدب اﻷطفال عند إق ال ستط ع أن
تشف دون عناء أن إق ال اهتم أكثر البيئة الطب ع ة وجعلها من أهم المضامين

التﻰ قدمها لﻸطفال مثل السماء والج ال والم اه والغا ات و الن اتات والزهور والثمار
والحيوان والطيور.

ان إق ال طمح إلﻰ بناء إنسان جديد عن طر

تنم ة شخص ة اﻷطفال

جسمان اً وعقل اً ونفس اً واجتماع اً ولغو إً ،واعدادهم لتحمل مسؤول ة الغد بوعي
ٕواخﻼص ،وتقو ة روح التضامن والتعاون والمواساة بين اﻷطفال وتنم ة صفات
الشجاعة والجرأة في نفوس اﻷطفال في المجتمع الدولي ومعرفة الفرق بين العدو

والصدي  ،والطيب والخبيث ،والخير والشر إلﻰ جانب تنم ة اعتزاز اﻷطفال الوطن

وتهيئهتم لﻺسهام مسؤول اتهم في الغد تجاهه ،وتريتهم تر ة وطن ة وقوم ة وتعرفهم
الق م اﻹنسان ة .وتبدو هذه المضامين والمعاني واضحة عند التر يز علﻰ الف رة

المحورة والرئ سة في منظومة إق ال وقصصه الشعرة ما يلي :

 -1ا ـ م ار اورم هي  :يخبرنا إق ال ف رته المحورة التي يرد أن يوصلها
لﻸطفال في هذه القصة الشعرة وهي أن التمل

اﻹنسان ي أس من الح اة و ستعد للموت .

والنفاق والمداهنة تجعل

 -2ا ـ بها ار ور لهر  :قول إق ال إن العظمة والرفعة الحق قة ﻻ ترت
الحر ة والعمل.

 -3ا ك ائي اور

الحجم بل

ر  :شير إق ال في هذه القصة الشعرة إلﻰ أن اﻹنسان هو

أشرف المخلوقات وفي وجوده رحمة لجم ع المخلوقات علﻰ اﻷرض .
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 -4بج ي دعا :يؤ د إق ال في هذه المنظومة أن إصﻼح الشخص ة ل ست

في حاجة إلﻰ القول والوصف وأن المتح م فيها هو عاطفة اﻹصﻼح التي تكمن في
داخل ل إنسان .

 :في هذه المنظومة ﻻ يلقننا المواساة فحسب  ،بل شجعنا

 -5همدرد

علﻰ أن نستبدل الظﻼم النور والض اء والشر الخير .

 -6مان ا خواب  :في هذه القصة الشعرة يوضح إق ال أن اﻻعتدال في

ل شيئ أمر مطلوب فﻼ يزد الشيء عن حده  ،فالحب الدنيو الم الغ ف ه م ن

أن ون عق ة في سبيل رقي الفرد .
 -7برند

ي فراد  :يؤ د إق ال في هذه المنظومة علﻰ معاني الحرة

والعبود ة ش ل رمز مثلما ضجر الطائر من العبود ة و تطلع شغف إلﻰ ح اة
الحرة واﻻنطﻼق .

 -8ترانه هند

اورهندوستاني بجون ا قومي يت  :الف رة المحورة في

هذين النظمين هي حب الوطن وقد نالت " ترانه هند

"أ

نشيد الهند ،ولها شهرة

واسعة في الهند قبل التقس م حيث ترددت علﻰ لسان أطفال الهند علﻰ اختﻼف

أد انهم ولغاتهم  ،وحتﻰ اﻵن لم تقل شهرة هذا النشيد الذ

"هما ار د س" أ

" وطننا " و م ننا أن نقدر مد

ط ع ﻷول مرة اسم

انتشار هذا النشيد وشهرته في

ش ة القارة الهند ة علﻰ أتساعها ما قاله الناقد ال اكستاني خل فة عبد الح م عنه

ف قول :لقد أوقف إق ال موهبته الشعرة علﻰ الوطن وحب الوطن ولم يتأثر ه
المسلمون فحسب بل تأثر ه الهندوس وتغنوا ه في طول ال ﻼد وعرضها حتﻰ أن

عض المدارس الهندوس ة ان الطﻼب بها يبدأون يومهم الدراسي بترديد هذا النشيد

) (81و ان الزع م الهند

المهاتما غاند

مت ما بهذا النشيد حتﻰ أنه ان حف

أب اته واستعمل مصرعا من أب اته في حل مش لة س اس ة نشبت بين الهند و اكستان
عد التقس م عندما اختلفا علﻰ ترس م الحدود ورفعت ل من الهند و اكستان أعﻼمها
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علﻰ قرة حدود ة هي نواكهإلﻰ في )بنجﻼد ش حإلىا( عندئذ جاء غاند

وتمتم

الدعاء مرددًا هذا المصرع " :إن الدين ﻻ حثنا علﻰ التفرق " وقال إننا لن نحل

مشاكلنا مع اكستان السيف . .

يجب أن

 -9ج نو :يتناول إق ال في هذه المنظومة ف رة التجل ات اﻹله ة وأنه ﻻ
ون اختﻼفنا قائما علﻰ الت اين في ط ائعنا وأﻻ عاد

اﻹنسان ﻷن ل إنسان تكمن ف ه التجل ات اﻹله ة .

اﻹنسان أخاه

 -10ا ـ برنده اور ج نو  :إن التواف واﻻنسجام بين الكائنات مظهر من

مظاهر جمال الدين وخل عاطفة التطور لد اﻹنسان .

حملت المنظومات التي نظمها إق ال في ال جبرل وضرب ل م عنوان "

جاو د ـ نام" "وجاو د سـ" مضامين مختلفة منها إن إق ال شتكي من الجيل الجديد

ح ه ح اة الترف والدعة والراحة وعدم ميله إلﻰ العمل و ذل الجهد وتغلب روح الغرب
علﻰ ح اته  .و نظر إلﻰ مقدراته احتقار بينما حترم و قدر ل ما هو أجنبي وقد

أطلع إق ال ابنه جاو د علﻰ هذه الحقائ  ،ونصحه ثم دعا له التوفي في ح اته .
إن أهم ما ميز مضمون أدب اﻷطفال عند إق ال حقًا هو " وجهة النظر اﻷخﻼق ه "
ما أن أف ار إق ال واشعاره تعلﻰ من قدر الق م اﻷخﻼق ة في التر ة والتنشئة عند

اﻷطفال ولم غفل إق ال هذا الجانب اﻷخﻼقي ذلك عندما اقت س عدداً من القصص
اﻷخﻼق ة من الشعر اﻹنجليز .

وهناك منظومات أخر ﻹق ال م ن أن تصنف ضمن أدب اﻷطفال عند

إق ال وذلك من حيث مضمونها مثل " عهد طفلي " أ

مرحلة الطفولة " وطفل

شيرخوار " أ طفل " رض ع " و جه اور شمع " أ الطفل والشمعة  ،و"ا ك آرزو
"أمن ة "  " ،وجاند اور تار " أ

القمر والنجوم ) (82ولكن نقاد اﻷدب اﻷرد

است عدوها لصعو ة أسلو ها وعدم مقدرة اﻷطفال علﻰ فهم معانيها الفلسف ة )(83
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أدب اﻷطفال عند إق ال حمل اتجاهات إيجاب ة في تكو ن اﻷطفال  ،و ناء

شخصيتهم ٕواعدادهم ل ونوا رواد الح اة ،والطفل هو اﻹنسان في أولﻰ وأدق م راحله
وأخطر أدواره ومن ثم فإن اﻻهتمام الجانب الوجداني في ح اة الطفل عند إق ال
يتعين أﻻ علوه أ

اهتمام آخر فاﻷدب اﻹبداعي الموجه للطفل له طب عته المميزة

عن أدب الك ار من حيث التعدد ة الواضحة لطب عة هذا اللون من اﻷدب من حيث

وظائف التر ة الوجدان ة والوظ فة اﻷخﻼق ة والنمو اللغو وتتعدد اتجاهات أدب

اﻷطفال عند إق ال من حيث أصولها وأهدافها المعرف ة والوجدان ة التي م ن تقسمها
علﻰ النحو التإلﻰ :

 -1اتجاهات عقائد ة وأخﻼق ة :

عد أدب اﻷطفال عند إق ال وسل ة إيجاب ة من وسائل تكو ن العقيدة الدين ة

في نفوس اﻷطفال  ،بل هو أقو هذه الوسائل وأكثرها فعإلىة في مرحلة الطفولة وقد

اتخذ إق ال أدب اﻷطفال وسيلة لغرس العقيدة الدين ة في قلوب الناشئة خاصة وهو
في نفس الوقت وسيلة من وسائل احترام اﻷد ان اﻷخر خاصة في المجتمع الهند

المتعدد اﻷد ان لذلك فإن صورة اﻹله عند إق ال هي الصورة المجردة التي عتبرها
ل طفل ملكا له رغم اختﻼف اﻷد ان وتعد منظومة "بج ﻰ دعا " نموذجاً جيداً

علﻰ ذلك فإق ال لم عم الكراه ة لﻸد ان المخالفة لد انته وعقيدته ولم ستخف بها

و زدرها ما لم يتعرض إلﻰ المقارنة بين اﻷد ان ٕواظهار الفروق بينها  ،بل صورها
جم عاً علﻰ أنها أد ان من عند ﷲ و ختلف فيها الناس ما يختلفون في جنس اتهم

ولغاتهم . (84) .

فالطفل ﻻ ستط ع أن فهم أو عقل أو يتعرف علﻰ معنﻰ لمة "ﷲ " ومن

هنا استطاع إق ال ان شرح لﻸطفال نظام الكون البد ع في السماء واﻷرض وفائدة
ل ظاهرة طب عته وق متها لﻺنسان )راجع ا ـ بهار اور لهر ( ووضح لهم نصيب
103

(c) www.nidaulhind.com

أدب اﻷﻃﻔﺎل ﻋﻨﺪ إﻗﺒﺎل

ل ظاهرة في سير الح اة العامة للعالم وأن ﷲ س حانه وتعالﻰ بذاته مصدر الخير

والجمال والحب ،ف قرن لف

وزمﻼئه ،و الخير الذ

الجﻼلة الحب الذ

حسه الطفل نحو أمه وأب ه

تنتجه اﻷرض ،و ما عط ه القمر والشمس والمطر واﻷنهار

من نعمة و ر ات و يف أنعم ﷲ عل ه الكﻼم والنظر والتف ير واللمس إلﻰ آخر ما

أفاض ﷲ ه علﻰ اﻹنسان من نعمه اﻹله ة وما سخره له في ح اته من حيوانات
وجماد وطيور ون ات والنموذج لذلك قصته الشعرة "ا ـ ائﻰ او ر " .

 -2اتجاهات تر و ة -:

وهي عديدة و م ن تحديدها وتت ع أصولها في النقا التإلىة -:

أ-مساعدة اﻷطفال علﻰ ان ع شوا خبرات اﻵخرن ومن ثم تتسع خبراتهم

الشخص ة وتتعم .

ب-إتاحة الفرصة لﻸطفال لكي شار وا بتعاطف ومواساة وجهات نظر

اﻵخرن تجاه المش ﻼت الح ات ة و )همدرد ( تعد نموذجاً لها .

جـ -تم ين اﻷطفال من فهم الثقافات اﻷخر وأساليب الح اة فيها حتﻰ

يتم نوا من التعا ش معها خاصة أن الهند مليئة الثقافات اﻷخر مثل الهندوس ة
والسيخ ة وغيرها  .وتعد منظومة ) هندوستانﻰ بجون ا قومىي يت ( نموذجاً علﻰ

ذلك .

د -مساعدة اﻷطفال في التخفيف من حدة المش ﻼت التﻰ يواجهونها وشرح

سبل مواجهتها لهم حتﻰ يزدادوا ثقة في أنفسهم .

هـ -بث اﻻتجاهات الخيرة تجاه الكائنات اﻷخر مثل الحيوانات والطيور

بل والجماد .

 -3اتجاهات ق م ة ٕواجتماع ة :

لما ان أدب اﻷطفال يخضع في مضمونه وأسالي ه لمعايير المجتمع وطرق

التف ير السائدة اعت اره وظ فة من وظائف المجتمع التي تش ع فيها ق م وعﻼقات
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اجتماع ة سال ة التعصب والكراه ة واﻻتكال ة وخفض مستو الطموح واﻻحساس
العطف واﻷنان ة والكراه ة وغيرها  ،لذا انت الق م والعﻼقات اﻻجتماع ة لها الغل ة

في أدب اﻷطفال عند إق ال من خﻼل مضمون ما قدمه لﻸطفال من ف ر وعلم
اﻻتجاهات الق م ة واﻻجتماع ة .

وثقافة ومعرفة وخ ال وق م ونماذج تتعل

و م ن التعرف علﻰ هذه اﻷهداف من خﻼل اخت ار ما يناسب الطفل

و واف آمال المجتمع الهند وتش يل ثقافة الطفل التي تتواف مع العصر والوصول
إلﻰ بناء شخص ة متكاملة ومتوازنه للطفل .
 -4اتجاهات معرف ة ووجدان ة :

من طالع أدب اﻷطفال عند إق ال يجد أن اﻻتجاهات المعرف ة والوجدان ة

عديدة وتن ع من اﻻحت اجات المعرف ة للطفل وهي -:

أ -إثراء لغة الطفل من خﻼل تزو ده مجموعة متكاملة من اﻷلفا
الجديدة .

ب -صقل سلوك الطفل وف ق م وقوانين المجتمع .

والكلمات

جـ -تقو ة روح التضامن والتعاون بين اﻷطفال حتﻰ شعروا اﻻستقرار واﻷمان
د -اﻻعتماد علﻰ العادات الطي ة والنفور من العادات السيئة .

هـ-تنم ة الجرأة في نفوس اﻷطفال والفخر ماضيهم .

و-تنم ة الحس الفنﻰ والجمال والقدرة علﻰ التعبير الخﻼق (85) .
شعر اﻷطفال عند إق ال  :نماذج تحليل ة

شعر اﻷطفال ﻻ يختلف ثي ار عن شعر الك ار  ،اللهم إﻻ في مضمونه

ومحتواه وجمهوره ومن ثم يجب أن ينال إعجاب اﻷطفال م اشرة ودون واسطة وأن
يدخل عليهم البهجة والغ طة و ساعدهم علﻰ تنم ة مدار هم و شف لهم طرقا جديدة

يتعرفون بهما عالم الشاعر و ع شون تجاره الجمإلىة والشعر الذ
يتحتم لكي

تب للصغار

ون شع ار ناجحا أن تكون لغته شاعرة فهمها جمهور مستمع ه وأن
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ون موضوعه ذا هدف ومغز لﻸطفال) (86وقد أدرك إق ال احساس الشاعر

المرهف و آفاقه التي اتسعت المؤثرات الغر ة ما حتاج إلىه اﻷطفال في ش ه القارة

الهند ة من أدب خاص بهم يرضي ميولهم و ش ع فهمهم العاطفي و أخذ بيد خ الهم

و متعهم و سليهم و دخل علﻰ قلو هم السرور و عرفهم الح اة وما فيها من خير

وشر.

ومن هنا انت منظومات إق ال وقصصه الشعرة نقطة تحول في تارخ

أدب اﻷطفال في اللغة اﻷرد ة  ،و ان إق ال أمل أن

ون لﻸطفال في الهند أدب

م توب اللغة اﻷرد ه في متناول عقولهم ،ستمتعون ه و تعلمون منه اﻷدب
والح مة  ،شأن اﻷطفال في أورا واستحدث إق ال في اللغة اﻷرد ة نوعين من فنون

أدب اﻷطفال هما  :اﻷنشودة والقصة الشعرة وأغلب نماذجه علﻰ لسان الحيوان

والطير حيث مثل الحيوان أو الطير الشخص ة اﻷساس ة فيها ،واخت ار إق ال

قصص الحيوان ل قدمها لﻸطفال يدل علﻰ أنه عرف شغف اﻷطفال بها ل ساطتها

وسهولة تذ رها ،وﻷنها تعرض حاﻻت مختلفة من الطب عة اﻹنسان ة  ،ومن ناح ة
أخر ﻷنها تعلم الحقائ

اﻷخﻼق ة في ش ل مشوق وجذاب ولذلك نجده ضمن

قصصه ومنظومات الدرس التهذيبي والموعظة اﻷخﻼق ة .
و م ننا تقس م شعر إق ال إلﻰ قسمين هما-:

أوﻻ  :الدراسة :

 -1المنظومة أو اﻷنشودة الشعر ة :

عندما نستعرض أدب اﻷطفال في الهند للقرن العشرن ) (87نتوقف عند

مانظمه الشاعر ﷴ إق ال ﻷطفال أمته وأبناء جيله من منظومات وأنشودات شعرة
نجد أنها تتميز أسلوب سهل مع جمال فني مثير ٕوايراد اﻷمثلة ال س طة  ،والنتائج

الحتم ة التي يتوصل إلىها ذهن اﻷطفال سهولة و ان الشاعر ﷴ إق ال عتني أدب
اﻷطفال وتثق فهم وتريهتم تر ة إسﻼم ة صالحة ،حتﻰ يتحول الطفل إلﻰ إنسان
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صالح ،عبد ره و خدم ع اده ،ﻻ فوته جانب الصدق والعدل ،وﻻ تأخذه لومة ﻻئم

في إحقاق الح  ،يتعاطف مع أبناء جنسه بدون تمييز ،وﻻ تشو ه شائ ة من الكبراء

والتعنت والعجب  ،عرف ح

من أحسن إلىه و ساعد من حتاج إلﻰ مساعدته ،

و عين الضعفاء و ستضيف الغراء نزها من ل شر وخإلىا من ل عيب إﻻ ما
ميز بينه و ين المﻼئ ة و تضح ذلك عند استعراض ما يلي :

 -1أﻻفكار المحور ة والمضمون :

ففي منظومته " بج ﻰ دعا " ) (88أ

دعاء طفل نجد طفﻼ برئاً قف

في ضراعة بين يد ﷲ طلب منه ان ون شمعة أو شمساً أو شذ
وردة و تمنﻰ أح انا أن ون فراشة وأن ون عونا للضعفاء والمساكين والفقراء وأن
أو بل ﻼ أو

يهد ه الﻰ الص ار المستق م .

و ؤ د إق ال في هذه المنظومة أن إصﻼح الشخص ة ل س في حاجة إلﻰ

القول والوصف وأن التح م فيها هو عاطفة اﻹصﻼح التي تكمن في داخل ل

إنسان وتعد هذه المنظومة من أشهر المنظومات التي تبت اﻷرد ة لﻸطفال في

الهند ونالت شهره عرضة وأن سر شهرتها

من في تأثيرها الخفي الذ

يتضح

تدرج اً مع مرور الوقت وتقدم العمر و م ن لكل طفل أن يدعو بها مهما اختلفت

د انته .

و شير إق ال في منظومته "برند

ﻰ فراد" ) (89أ

ش و الطير إلﻰ

معانﻰ الحرة والعبود ة ش ل رمز مثل الطائر الذ في القفص متبرم من العبود ة

و تطلع شغف إلﻰ ح اة الحرة واﻻنطﻼق ،و رمز ذلك الﻰ الروح التي هي حب سة
قفص الجسم وترنو إلﻰ الخﻼص منه.
أ

ونجد المضمون والف رة المحورة في أنشودته الرائعة " ترانه هند

نشيد الهند التي نظمها إق ال في عام  1904م أ

" )(90

في بدا ة قرضه للشعر ،هو

حب الوطن والفخر ه و تارخه وأمجاده الماض ة وقد نظمه إق ال في قالب الغزل
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الهنود ولهذا عد من أشهر أشعار إق ال التﻰ نالت قبوﻻً لد

والك ار علﻰ حد سواء وﻻ تدانيها في شهرتها بين لغات الهند المختلفة سو النشيد

الوطني " جن ن من" للشاعر البنغالي رابندرنا تهـ طاغور .

واﻷ عاد

و تناول إق ال في منظومته "ج نو" ) (91أ

اليراعة ف رة التجل ات اﻻله ة

اﻹنسان أخاه اﻹنسان ﻷن ل إنسان تكمن ف ه تجل ات الخال س حانه

وتعالﻰ .و تناول إق ال ف رة فلسف ة هي نظرة وحدة الوجود ورما تكون صع ة الفهم
علﻰ ثير من أطفال الهند ،ورما ﻻ تتف مع مستو نموهم العقلي.

وفي أنشودته اﻷخيرة "هندوستانﻰ بجون اقومﻰ يت " ) (92أ

الوطني ﻷطفال الهند يرمز فيها إق ال إلﻰ تقد س أرض الهند وعدم التفر

س ادتها.

وتعد هذه اﻷنشودة من المنظومات الشهيرة لد

النشيد

في

اﻷطفال في الهند ومن

خﻼلها يوجه إق ال رسالة هامة إلﻰ أطفال الوطن يلقي الضوء فيها علﻰ أهم ة
التراث الروحي والعلمي والثقافي والتارخي عندهم وفي هذه اﻷنشودة حاول إق ال

بنجاح أن يروج لف رة حب الوطن وعاطفة تمجيد اﻷسﻼف . (93) .

و لعب المضمون في شعر اﻷطفال عند إق ال دو ًار خطي اًر في عمل ات بناء

اﻷج ال الجديدة التي ستحمل عبء تش يل الح اة علﻰ هذه اﻷرض في الغد القرب
ﻷن ما

س ه الطفل في سنوات عمره اﻷولﻰ من معلومات وعادات واتجاهات وق م

ومثل تؤثر في تكو ن شخصيته وأف اره وق مه واتجاهاته في المستقبل بدرجة صعب
تغييرها أو تعديلها ف ما عد و م ن للمضمون في شعر اﻷطفال أن حق

اﻷهداف منها -:
 -1حق

النمو اللغو

والمجتمع .

عند اﻷطفال و قدم لهم معلومات وحقائ
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 -2ي صر الطفل الق م الخلق ة الفاضلة و نمي إعجا ه وتقديره وح ه للخصائص
الطي ة ونفوره من الصفات المذمومة )(94

 -3عمل المضمون علﻰ تكو ن المعايير والق م والعادات واﻻتجاهات الصح حة
لد

اﻷطفال من خﻼل اﻻنط اعات السل مة التي يخرجون بها من المضمون

الجيد و هذا ساعد علﻰ تكو ن الضمير أو الرقيب النفسي صورة مرض ة  ،مع

تقو ة جانب اﻹرادة في شخص ة اﻷطفال طر قة متزنه تساعدهم علﻰ التوفي

بين الرغ ات الفطرة والغرزة من ناح ة و ين الظروف الواقعة التي حيون
فيها وما في المجتمع من تقإلىد وق م من ناح ة أخر .

 -4المضمون عند إق ال يثير في اﻷطفال روح التعجب واﻻستفسار و نمي في
الطفل حب الوطن .

 -5الخ ال في شعر اﻷطفال ضرور وله دوره الحيو لذلك نجد إق ال يبتعد عن

الخ ال المخيف المفزع وﻻ مزج الخ ال الحق قة في أدب اﻷطفال حتﻰ

ﻻ حدث نوع من البلبلة واضطراب المفاه م عند اختﻼ الحق قة الخ ال ) (95

 -6حق

إق ال أهدافه ط قا لمعايير أدب اﻷطفال و أسلوب غير م اشر ستهو

اﻷطفال وه ذا لم تقف مهمه إق ال عند العرض والكشف  ،بل مهمته فوق ذلك
تقو ة إ مان الطفل ا

والوطن والخير والعدالة واﻹنسان ة وحتﻰ ﻻ يخدع

الطفل حين يواجه الح اة ،و صور له الشر والظلم صورها الموجودة في

المجتمع تسير جن ا إلﻰ جنب الح والخير والعدالة ﻷنها ذلك في الح اة ،
والشر إن تغلب فإلﻰ حين قد طول وقد قصر ولكن الح

النها ة  ،ﻷنه خير وأ قﻰ .

-2اللغة واﻷسلوب والموس قﻰ -:

له النصر في

استعمل إق ال في منظوماته الشعرة لغة سلسة س طة مناس ة ل ساطة

اﻷف ار التي يرغب في أن يوصلها إلﻰ جمهوره من الصغار وموافقة ل ساطة العقول
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التي تتلقي هذه اللغة  ،وتجنب غرب اﻷلفا والمجاز وتخير الجمل القصيرة حتي

تدع الفرصة لﻸطفال لكي ستوعبوها و تخيلوها واختار الكلمات التي تثير معاني

حس ة دون م الغة أو إسراف .

لقد قدم إق ال شعره بلغة جعلت أطفال الهند فهمونها دون أن توقعهم في

حيرة من أمرهم أو تقطع عليهم سلسلة خ اﻻتهم وتجارهم عند معا شة الحدث لكي
ي حثوا عن معني اﻷلفا

التي ﻻ عرفونها وقد قدم للطفل في سنه العقل ة ألفاظا

تناسب قدرته اللغو ة في إطار قاموسه من اﻷلفا ومعروف أن الطفل ستط ع أن
فهم لغة وأسلو اً أرقﻰ من لغته وأسلو ه  .وهذا القليل ان متعلقا الموضوعات التي

تدخل في نطاق تجارب اﻷطفال ماعدا " بجـي ي دعاء " فإننا عند مقارنتها
المنظومات اﻷخر نجد فيها قد ار من الصعو ة والفلسفة من حيث أسلوب ب انها

وتخير الكلمات واﻻستعارات والكنا ات إﻻ أن حسن ترتيب ألفاظها وروعة الب ان

مصرع منها
ا
وتناغم المصار ع منحها هذا القدر من التأثر والرسوخ لدرجة أن ل

يرتسم في الذهن الرغم من وجود عض العناصر غير المتجانسة التي ﻻ أنس بها

اﻷطفال ) (96ونفس الشيئ م ن أن قال علﻰ منظومة " ج نو " التي تمتلئ
اﻻستعارات والكنا ات الصع ة التي ﻻ تناسب العمر العقلي لﻸطفال .

ومع هذا قدم إق ال شع اًر ساعد اﻷطفال علﻰ الخ ال المطل

و نمي

الحصيلة اللغو ة التي ستخدمونها في التعبير ،وذلك في لمات وجمل وع ارات

واضحة  ،فلكل طفل قاموس فهمي وآخر ﻼمي ،وقد راعﻰ إق ال الفروق في

الحصائل اللغو ة عند اﻷطفال ،وهذه الفروق تتمثل في القاموس اللغو أو الطﻼقة

أو ترتيب اﻷف ار أو القدرة علﻰ التعبير أو النط ٕواخراج اﻷصوات  .وهناك ظواهر
ميزت لغة إق ال الشاعرة التي قدمها لﻸطفال وهي -:

 -1استخدام لغة المحسوسات ﻻ المجردات ،فهم في بدا ة تعلمهم يتعرفون علﻰ

اﻷسماء المحسوسة  ،أما اﻷفعال والحروف فتظهر عد ذلك  .و ختلف ظهور
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المعنو ات مثل " حب " و " حنان " اختﻼف اعمار اﻷطفال ونموذج لذلك
منظوماته  " :بج ﻰ دعا" و"ج نو " و " ترانه هند " .

 -2تتر ز لغة اﻷطفال حول الذات لذا نجد إق ال
المتكلم مثل " نا " وتاء الفاعل فالطفل

رر الضمائر التي تدل علﻰ

رر الضمير " أنا " حيث م نه

اﻻستغناء عنه استخدام حروف العطف تأكيدأ لذاته وتعد " ترانه هند " و"هند
ستانﻰ بجون ا قو

يت " خير مثال علﻰ ذلك حيث ستعمل إق ال في

اﻷولﻰ هذه الع ارات  " :هندنا أجمل ﻼد الدن ا  ،نحن ﻼبل وهي روضتنا ،
لنا هنود ووطننا الهند " وفي الثان ة " هذه هي وطننا  ،هذه هي ﻼدنا .

 -3تكرار الكلمات والع ارات ﻷن الطفل مولع بتكرار المألوف وهي نزعة طب ع ة
تتجلﻰ في نواحي سلو ه المختلفة منذ الطفولة اﻷولﻰ حيث أن اللغة من أ سر
العمل ات التﻰ تبرز فيها قدرة الطفل علﻰ محاكاة الك ار (97) .

 -4تقد م المتحدث عنه في الجملة الخبرة فيبدأ الطفل عادة ع اراته الخبرة اﻻسم
المتحدث عنه أو ما سم ه ال ﻼغيون المسند إلىه ثم المسند عد ذلك سواء
ﻼ وناد اًر ما ع س و بدو اﻷمر ذلك واضحًا في معظم
أكان اسم ًا أم فع ً

منظومات إق ال .

* واﻻسلوب عند إق ال عنصر أساسي في أدب اﻷطفال ،ﻷن أ مضمون

أدبي مهما ان له من اﻷصالة أو القوة ﻻ م ن أن يؤثر في اﻷطفال ما لم يتوفر له

اﻷسلوب الرشي الممتع والمضمون الجيد يبدو ﻼ تأثير إذا قدم إلﻰ اﻷطفال مبهرجاً
محسنات ﻼغ ة و د ع ة .

وف ما يلي أهم السمات اﻷسلو ة في شعر اﻷطفال عند إق ال -:

 -1يتصف اﻷسلوب ال ساطة في اللغة والوضوح في المعانﻰ والمفردات
والتراكيب.

 -2اﻹقﻼل من اﻷفعال المزدة أو الم الغ في اشتقاقها أو المبن ة للمجهول .
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 -3الجمل القصيرة أقرب إلﻰ الطفل ،ﻷن الطفل يرد من الجملة نتيجة سرعة وهو
قليل الصبر ﻻ يتحمل الترث ،و رد من تراكيبها أﻻ تكون واضحة ،ﻷنه ﻻ

حمل نفسه ثي اًر مشقة اﻻستنساخ و فضل أن يتسلم النتائج جاهزة في ثير

من اﻻح ان .

 -4تكرار عض اﻷسماء مرتين أو ثﻼثا أو أكثر عندما يجد أن الضمائر تستوقف
الطفل .

 -5تقد م اﻷف ار ص غ أدب ة ﻻتره الطفل وﻻ تكلفه مجهوداً بي اًر  ،عن طر

استخدام لمات وتعابير واضحة ﻻ تحتمل أكثر من معنﻰ واحد  .وأن تكون
الكلمات والتعابير معبرة موح ة مع عدم اللجوء إلﻰ اﻹطناب .

 -6وضوح اﻷسلوب وقوته وجماله و تمثل وضوح اﻷسلوب و ساطته في وضوح
الكلمات ووضوح التراكيب اللغو ة وت ار طها ووضوح اﻷف ار .

 -7قوة اﻷسلوب وتتمثل في المثيرات أو المنبهات التي توق

أحاس س الطفل

ومشاعره وتحرك وع ه وخ اﻻته  ،وتدفعه إلﻰ التأمل والتعاطف إضافة إلﻰ ما
تضف ه الف رة من جمال وهﻰ لها أدوات تمنح اﻷسلوب القوة .

 -8جمال اﻷسلوب الذ

يتمثل في التناغم بين اﻷصوات والمعاني عن طر

استخدام الفا وتعابير سلسلة موح ة في تواؤم وانسجام بين اﻷف ار والمواقف

وما تثيره من احساسات ومشاعر دون اصطناع أو تكلف واستخدام الكلمات
المعبرة ذات اﻷثر اﻻنفعالﻰ في الطفل دون الصفات العامة المألوفة واﻻبتعاد
عما سبب عثرات في قراءة الطفل و لبلة ذهنه .

 -9التواف

بين اﻷسلوب واﻷف ار  ،ﻷن اﻷف ار المختلفة تستلزم تعبيرات مختلفة

إضافة إلﻰ تواؤم اﻷسلوب مع قدرات اﻷطفال اﻷدب ة والعقل ة والعاطف ة .

وتعد الموس قﻰ عنص اًر هامًا في منظومات إق ال ﻷن اﻷطفال الصغار
إ قاعيون الفطرة واﻻستجا ة لﻼ قاع الموزون فطرة في اﻹنسان منذ خل  ،والشعر
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يرضﻰ استجا ة الطفل الطب ع ة لهذا التآلف المنظوم ﻷن الوحدة الموس ق ة وتكرار

اﻹ قاع يخل للشعر موس قﻰ داخل ة خاصة ما في " ترانه هند " و " هند وستانﻰ

بجون ا قومﻰ يت " و بج ﻰ دعا " فتجعل الطفل يدق اﻷرض قدمه أو حرك
أرسه انتظام حين سمعه وهي عﻼمات اﻻستجا ة للحن الشعر وموس قاه وفوق

اللحن والموس قﻰ ستجيب اﻷطفال للقاف ة الواحدة في الشعر ﻷن وحدة القاف ة تساعد

علﻰ استكمال الخواص الموس ق ة للشعر حين غن ه الصغار واستخدام التكرار في

الشعر عند إق ال م نه من أن ضيف إلﻰ الموس قﻰ تأثي اًر جديداً  ،ذلك ﻷن تكرار
لمة معينة أو فقرة بذاتها تؤ د التأثير الصوتي الذ اشتهر ه الشعر اﻷرد

صفة

عامة أو تخل التكرار في الموضوع ليتأكد معناه وموس قاه وفوق ذلك سعد الطفل

ا ما سعادة بهذا التكرار .
 -2القصة الشعر ة

نظم إق ال مجموعة من القصص الشعرة حيث يدور فيها الحوار علﻰ

ش ل قصص علﻰ لسان الحيوان والطير وهي من أحب اﻻش ال الشعرة وأقرها
لعقل ة اﻷطفال تعد قصص الحيوان من أهم المصادر التي تزود أدب اﻷطفال

الح ا ات الممتعة وهي أكثرها رواج ًا وقبوﻻ بين اﻷطفال وهم جم عاً حبون القصص

التي تدور حول الحيوانات متوحشة انت أو مستأنسة وأن نصف أسئلة اﻷطفال

تدور حول الحيوانات والطب عة ) (98ومن الط عيي إذن أن تدخل الحيونات خ اﻻت

اﻹنسان وأساطيره فيتحدث عنها و ح ي قصصا علﻰ لسانها وقد وجدت قصص
الحيوانات في ل م ان في العالم وفي جم ع المستو ات .وفي اﻷساطير الدين ة

لعب الحيوان دو اًر هاماً في تفسير ماغمض علﻰ اﻹنسان اﻷول في هذا الكون ثم
ظهر عد ذلك لون من قصص الحيوان يتجه اتجاها أخﻼق ا  ،و رمي إلﻰ إظهار

غرض تعل مي أو وعظي وهو ما سمﻰ في الﻼتين ة  fabulaأ

الح ا ة أو

الخرافة وتطورت في الفرنس ة واﻹنجليزة إلﻰ  fableوهي تطور لح ا ة الحيوان
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المفسرة الشارحة  ،وﻻ تستخدم ﻹظهار خصائص الحيوانات أو سلو ها في الواقع ،

ولكنها تستهدف تأكيد الدرس اﻷخﻼقي لل شر أو ترمي إلﻰ النقد أو الهجاء
لتصرفاتهم )(99

ومع ذلك فقصص الحيوان لم تكن في حالة من حاﻻتها أداة مناس ة لحمل

اﻷف ار الفلسف ة الرف عة أو التعإلىم الدين ة أو اﻷخﻼق ة بل انت شأنها شأن
القصص الشعبي  ،تؤمن فلسفة واحدة هي فلسفة اﻷمر الواقع ).(100

وغال ا ما تح ي القصة علﻰ لسان الحيوان أو الجماد أو الن اتات ولكنها قد

تح ي ذلك علﻰ ألسنة شخص ات إنسان ة تتخذ رمو اًز لشخص ات أخر )(101

حوالﻰ منتصف
و ان ظهور ليلة ودمنة التي ترجمها عبد ﷲ بن المقفع من البهلو ة ٕ
القرن الثامن الم ﻼد عن تاب بنج تنت ار الهند سب ا في ظهور هذا الجنس اﻷدبي

الجديد ). (102

واختار ﻻ فونتين الخرافة علﻰ لسان الحيوان لتكون أسلو ا من أسالي ه في

التعبير اﻷدبي ولم تكن قصص الحيوان قد وصلت درجة النمو الفني حتﻰ عصره ،

فطوعها واستكمل لها عناصرها الفن ة واستلهم في ذلك الطب عة وقصص الحيوان

ح ا ات قصيرة تهدف إلﻰ أن تنقل معنﻰ تعيلم ًا ،أو تنقل مغز أدب ا وعادة ما
تكون الشخص ات الرئ س ة فيها حيوانات أو جمادا أو ن اتا تحمل صفات اﻹنسان

وتعمل مثلة والقصة التي تمثل الحيوان فيها الشخص ة الرئ س ة أكثر رواجا بين

اﻷطفال وتحتو القصة الحيوان ة عادة علﻰ حادث واحد والدرس التهذيبي قد

ون

متضمنا أو يذ ر م اشرة والقصة علﻰ لسان الحيوان عادة ما تكون قصيرة تضم
قل ﻼ من الشخص ات ﻻ تتجاوز ثﻼثا وحادثا واحدا )(103
وأسلوب

ان إق ال يدرك أن أدب اﻷطفال أقو وسل ة من وسائل التعل م والتسل ة
تشف ه الطفل مواطن الخطأ والصواب في المجتمع و فقه حق قة ما في

الح اة من خير وشر وحتﻰ ﻻ ينخدع اﻷطفال حين يواجهون الح اة يجب أن صور
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لهم الشر والظلم واﻻستقﻼل والتح م صورها الموجودة في المجتمع تسير جن ا إلﻰ

جنب الخير والعدالة ﻷنها في الح اة ذلك وف ما يلي سوف أتناول العناصر الفن ة
في قصص إق ال الشعرة وهي :

- 1الف رة المحورة والحدث :

تتميز قصص إق ال الشعرة بوضوح الف رة دون تشتيت أو غموض مع

ساطة الحدث وف ما يلي الف رة المحورة والحدث في ل قصة :

 -1عن بوت وذ ا ة  :يرد إق ال أن يوصل لﻸطفال في هذه القصة الشعرة أن

التمل والمداهنة يؤد ان اﻹنسان إلﻰ إلىأس من الح اة  ،وهي حوار رمز بين
الروح والنفس عندما تسمع الروح اﻹنسان ة إلﻰ صوت الرغ ات وهي تعلم

حق قتها فتنخدع وتقع في ش اك النفس اﻷمارة (104).

 -2جبل وسنجاب  :العمل والجهد هو الهدف اﻷصلي للح اة وﻻ يرت

عظم أو

ضآلة من قوم العمل و ظهر إق ال هذه الحق قة وهي أن ﷲ تعإلﻰ عندما خل

ل شيئ في الدينا جعل ف ة قدرة خف ة وأن لكل شيئ ح مة في خلقه مهما ان

صغي ار مثل السنجاب (105) :

 -3ال قرة والشاة :إن عظمة اﻹنسان خف ة ط قا لقانون الخير والشر ٕوان اﻹنسان هو
خل فة ﷲ علﻰ اﻷرض فﻼ يجــب الش و منه ﻷن وجودة رحمة لجم ع
المخلوقات اﻷخر

ال قرة والشاة وغيرهما ).(106

 -4المواساة :يدعوا إق ال اﻷطفال إلﻰ المواساة وطلب الخير لجم ع الناس واستبدال
النور الظﻼم والخير الشر  ،وأن روح اﻹنسان تكمن في اﻹنسان مثل شعلة
تضئ الظﻼم وتهد إلﻰ الص ار المستق م مثل إلىراعة في ظﻼم الليل(107).

 -5حلم أم  :اﻻعتدال والوسط ة أمر مطلوب في ل شيئ  ،فالحب الذ
حده م ن أن

يزد عن

ون عائقا في سبيل ترقي اﻹنسان و خبرنا إق ال حق قة الجسم

الترابي عندما ينام اﻹنسان وتحل

روحه فﻼ ي قﻰ سو الظﻼم وعندما تخرج
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الروح من الجسد ﻻ ت قﻰ قوة في الجسم و نطفأ المص اح أ

اﻹنسان(108).

 -6طائر و راعة :ﻻبد من التواف

واﻻنسجام بين الكائنات وخل

موت

عاطفة التطور

عند اﻹنسان والحيوان و ما نر فقد وف إق ال في أف اره المحورة إﻻ في حلم

أم حيث تناولت ف رة مخ فة لﻸطفال وهي الموت الذ
تناول أدب اﻷطفال(109) .

يجب ال عد عنه عند

واعتمد إق ال علﻰ الحدث ال واحد في القصة الشعرة حتﻰ ﻻ قع اﻷطفال في

اﻻرت اك و التإلﻰ تض ع عل ه فرصة التقا

الحدث الرئ سي في القصة وترت

أحداث القصة وشخص اتها وما تتخذه الشخص ات من ق اررات ارت اطاً منطق اً جعل

من مجموعها وحدة ذات دﻻله محدودة وتراكمت اﻷحداث في تتا ع شي حتﻰ بلغت
القمة او العقدة ما أن إق ال اعتمد علﻰ وضوح الف رة دون تشتت أو غموض  ،ومن
هنا جاء الحدث س طاً و تكون من موقف واحد له بدا ة ونها ة ما في " عن بوت

وذ ا ة " – " جبل وسنجاب " – " قرة وشاة " – " طائر و راعة ".
-2الشخص ات :

الشخص ة ُعد مهم من أ عاد القصة الشعرة عند إق ال وهي محور أساسي
في قصص اﻷطفال ،وعل ه ين غي أن تكون الشخص ة واضحة لﻸطفال  ،ح ة
متوافقة مع أحداث القصة وأف ارها .

و مثل الحيوان أو الطير الشخص ة اﻷساس ة في قصص إق ال الشعرة

واخت ار إق ال شخص اته من الحيوانات والطيور يدل علﻰ أنه عرف شغف اﻷطفال

بها ل ساطتها وسهولة تذ رها  ،وﻷنها تعرض حاﻻت مختلفة من الطب عة اﻹنسان ة ،

ومن ناح ة أخر ﻷنها تعلم الحقائ

اﻷخﻼق ة في ش ل مشوق جذاب ،لذا نجده

ضمن الدرس التهذيبي والموعظة اﻷخﻼق ة علﻰ لسان هذه الشخص ات.
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و تعاطف اﻷطفال مع شخص ات القصص تعاطفاً شديداً  ،وخاصة مع
الشخص ات التي تعاني وتكابد دون تردد أول لل من أجل تحقي أهدافها  .وأنسب
الشخص ات لﻸطفال هي الشخص ات المألوفة من الحيوانات مثل ) ال قرة والشاة ( و

) السنجاب ( ومن الطيور مثل ) :الطائر ٕوالىراعة( أو من الحشرات )العن بوت

والذ ا ة ( أو من الجماد ) الجبل ( أو من الشخص ات المألوفة لهم مثل اﻷم في )

حلم أم ( أو من لف معنو مجرد ) المواساة ( .
أن

علﻰ أن تكون لهذه الشخص ات صفات جسمان ة واضحة سهلة اﻹدراك

ون بينها تفاوت يدر ه الطفل سهوله من ناح ة الحجم مثل ) ال قرة والشاة (

و) الجبل والسنجاب ( و) الطائر والي ارعة ( ،وقد منح إق ال شخص ات – حتﻰ

الجماد منها ) الجبل ( صفة الكﻼم والحر ة والصوت ﻷن في إعطاء هذه

الشخص ات صفات الحر ة والكﻼم إش اعاً لميول اﻷطفال إلﻰ اﻹبهام إذ هم ميلون
إلﻰ اﻹعتقاد الوهمﻰ أن الجماد يتكلم  (110) .وتجتذب اهتمام اﻷطفال الحيوانات

التي تتقمص شخص ات اﻵدميين وتحاكي تصرفاتهم وتجذب اهتمامهم.

وقد راعﻰ إق ال توافر الحر ة والحجم والصوت في شخص اته ﻷنها صفات

تﻼزم المح

الذ

ح ا ف ه اﻷطفال وتﻼزم موجوداته من حيوانات وجمادات لذا

تأثر اﻷطفال بها استجابوا لها ﻷنها في إطار واقعهم وخ الهم .

وقد اهتم إق ال بإبراز الخواص الجسمان ة لشخص اته مما يجعل الطفل عقد

المقارنة بينها مثل التفاوت في الحجم بين الضحامة والضآلة مثل ) ال قرة والشاه (

و) الجبـل والسنجـاب( ) والطائر ٕوالىراعة( وقد ساهم قلة عدد الشخص ات في نجاح

قصص إق ال الشعرة حيث اعتمد علﻰ شخص ة واحدة أو اثنتين فق مثل عن بوت

وذ ا ة في ) ا ـ م ار اوم هي ( وجبل وسنجاب في ) ا ـ بهار اور لهر ( و قرة
وشاه في ) ا ـ ائـي اور

ر ( واﻷم وطفلها في ) مان ا خواب ( و لبل و راعة

في ) ا ـ برنده اور ج نو ( وقد انت الشخص ات قر ة لﻸطفال في الهند
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و لمسونها في ح اتهم إلىوم ة ،و فضلونها في قصصهم ،وهي شخص ات تنتمي إلﻰ
عالم الحيوان والطير اﻷولﻰ رمز للدهاء واﻻختطاف والسطو والثان ة رمز للمسالمة

والحذر والحرص وهما يوح ان ما بين الخير والشر من صراع  ،وتنتهي بنجاح حيلة

العن بوت في اﻻنقضاض علﻰ الذ ا ة والتهامها عد أن ر نت إلﻰ التمل والمماﻷة
التي حاصرها بها العن بوت ونسيت أنه حاول خداعها وهنا

ون الطفل أكثر حذ ار

من الشخص ات الشر رة مهما حاولت تقد م نفسها صورة طي ة ﻷن الط ع غلب

التط ع .

-2اللغة واﻷسلوب :

يهتم اﻷطفال في مرحلة الطفولة موس قﻰ الكلمات و ستمتعون الجمل

المنغومة وتهزهم الع ارات الموزونة أو المسجوعة وقد تميزت لغة إق ال الوضوح

و عدها عن التعقيد اللفظي وال عد عن التحرر الف ر

واﻹكثار من استعمال

المصطلحات الدالة عل ه  ،واستخدام اﻷسلوب المح وم بتجرة اﻷطفال مع اللغة
المحسوسة واستخدام لغة الرمز الم اشر الذ

مس القدرة الذهن ة مسا خف فا مع

اﻷخذ في اﻷعت ار هدف اﻹمتاع والتأثر ) (111واعتمد إق ال علﻰ اﻻيجاز والسرعة
واستخدام الجمل القصيرة والواضحة التي م ن أن فهمها اﻷطفال دون عناء

واستعمل في قصصه الشعرة اﻷسإلىب ال س طة الواضحة والمعبرة التي تمنع الحدث

والقصة ن ضا جديدا يجذب اﻷطفال و شدهم وابتعد عن أكثر اﻷفعال التي رما مل
منها الطفل وهو تها ) ان( فلم رره ثي ار.

واستخدام إق ال الكلمات التي يتسع لها قاموس اﻷطفال اللغو واﻹدراكي

وأن تكون الكلمات ذات جرس موس قﻰ واحد في تكرار ينسجم مع الكلمات وخل

تجانس بين اللف والمعني ف ان رق قا في المواقف الرق قة )بجـي ي دعا ( و) مان
ا خواب ( وقو ا هاد ار في المواقف القو ة ) ترانه هند

( و) هند وستاني بجون

اقومي يت ( وامتﻸت قصصه الشعرة اﻹ قاع والموس قﻰ اللذين يوج ان معان
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وتخير إق ال لقصصه اﻷلفا

السهلة

الواضحة المعاني دون تعقيد أوصعو ة قد أثارت ألفاظه وع اراته المعاني الحس ة

والصور ال صرة واﻷمور المتحر ة والمسموعة والملموسة .

وتميز أسلوب القصص الشعرة لﻸطفال عند إق ال الوضوح حيث ان

مقدور اﻷطفال في الهند است عاب اﻷلفا

عنصر آخر

والتراكيب وفهم الف رة  .وقوة اﻷسلوب

مل الوضوح في أسلوب إق ال و تمثل ذلك في إ قا

ٕواثارته وجذ ه ي يندمج و نفعل القصة الشعرة عن طر

حواس الطفل

نقل انفعاﻻته في ثنا ا

شعره وتكو ن الصور الحس ة والذهن ة وجمال اﻷسلوب صفة ثالثة وأساس ة في
قصص إق ال الشعرة فمع أن وضوح اﻷسلوب وقوته هما عنصران جمإلىان أ ضا

إﻻ أن سران اﻷسلوب في تواف نغمي وتآلف صوتي واستواء موس قي أمر حرص

عل ه إق ال أشد الحرص واستعمل إق ال الجملة اﻻسم ة التي عتمد عليها أكثر
ٕواثارة اﻻستغراب والحيرة التي تؤد
اﻷطفال و ررها للتأكيد وات ع أسلوب التشو
إلﻰ أسئلة من جانب الطفل وابتعد عن أسلوب الوع واﻹرشاد والنصح الم اشر ما

في )اكـ م ار اور م هي ( و) ا ـ ائي اور
واجتماع ة طر

غير م اشر عن طر

ر ( حيث حق إق ال أهدافاً خلق ة

القدوة الحسنة واﻻستهواء المقبول عندما

يتقبل الطفل أف ار ال طل ﻼ مناقشة  .ف ستط ع الطفل أن يتت ع ب سر أسلوب إق ال
الذ

حذره من التمل والمداهنة مثلما تمل العن بوت الذ ا ة حتﻰ وقعت في ب ارثنه

وأهم أهداف القصة " أﻻ ننخدع ممن ﻻ مبدأ لهم من المنافقين " وذلك مبدأ أخﻼقﻰ
حرص عل ه الدين ما يوضحه الحديث النبو الشرف " آ ة المناف ثﻼث " وه ذا

تتجلﻰ ق مة شعر إق ال في استلهام الق م الدين ة وتوظ فها في شعره .

وقد ساعدت لغة إق ال السهلة اﻷطفال في الوصول إلﻰ الف رة المحورة وقد

اعتمد إق ال علﻰ عدة عوامل هي :

 -1اﻻعتماد علﻰ الحوار أكثر من السرد  ،وقلة استخدام الجمل اﻻعتراض ة .
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 -2استخدام الكلمات المألوفة  ،والجمل ال س طة ﻻ المر ة  ،واشتمال البيت أو
الفقرة علﻰ ف رة واحدة  ،وعدم الم اعدة بين ر ني الجملة .

 -3استخدام اﻷلفا

الدالة علﻰ اﻻنفعاﻻت ،وقلة اﻻستطراد في عرض اﻻحداث

وعدم استخدام مصطلحات فن ة .

-4الحوار :

الحوار من أهم الوسائل التي اعتمد عليها إق ال في رسم الشخص ات و ان

حواره السلس المتقن مصد اًر من أهم مصادر المتعة في قصصة الشعرة .واعتمد
ذلك علﻰ الحوار أكثر من السرد مما أكسب النص حيو ة وأ عده عن الجمود  ،ما

أن استخدامه للجمل ال س طة القصيرة مع السجع أكسب النص إ قاعاً موس ق اً.

و دأ إق ال قصصه الشعرة مقدمة قصيرة تنطو علﻰ العناصر اﻷساس ة

الزمان والم ان والموضوع والمش لة وشخص ة واحدة أوشخصين في موقف مثير.

وحرص في نها ة القصة أن ﻻ تكون نها ة حزنة أو مفجعة – عدا حلم أم – حتﻰ
ﻻ تفسد علﻰ الطفل توقعاته الطي ة وذلك في حوار شي ومثير .
وقد زاوج إق ال بين الحوار والسرد ش ل واضح أد

إلﻰ تحقي أهدافه في

إ صال ف رته .وتش لت بن ة القصة من جمل س طة غير مر ة تتألف من لمات

مألوفة في سرد شي وﻻ ي اعد بين ر ني الجملة الحوارة حتﻰ تتواصل اﻷف ار في
اتساق ول س بها جمل اعتراض ة تقف ضد هذا الس اق .

وفي السطور اﻷولﻰ حاول إق ال إثراء "اﻹ قاع" ل س الوزن الشعر

فحسب بل بتوظيف "التماثل" في نها ة اﻷسطر علﻰ مستو الحروف والكلمات

مثل :خواب– اضطراب ،هين – نهين ،ال – محال  ،مر – مر  ،تم نـ ﻰ
وغيرها .
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واستخدم إق ال اﻷفعال الماض ة في حوار العن بوت وهذه اﻷفعال توحي أن

العن بوت ح ي عن م ره وخداعه وطمعه في الذ ا ة في الماضي ،حتﻰ ﻻ تكشف
الذ ا ة خداعه وطب عته وهذه اﻷفعال مثل " نت – سمعت – خرجت… الخ" )(112

الخاتمة ونتائج ال حث:

عد حث أدب اﻷطفال عند إق ال علنا استطعنا إث ات هذه النتائج :

 -1أدب اﻷطفال فرع جديد لم ظهر في اﻷدب اﻷرد إﻻ في بدا ة القرن العشرن
فالمصطلح عد حديثا وأن انت له جذوره التراث ة في اﻷدب اﻷرد

وقد زاد

اﻻهتمام ه في العقود اﻷخيرة زادة بيرة عد أن تنامت الدراسات عن اﻷطفال

وظهر علم جديد هو علم نفس اﻷطفال إضافة إلﻰ ظهور نظرات التر ة
الحديثة.

 -2بدأ تاب أدب اﻷطفال في اﻷدب اﻷرد

تا اتهم اﻷولﻰ بتأليىف الكتب

الدراس ة والتعل م ة و تب التر ة للمراحل التعل م ة اﻷولﻰ والتي تدخل ضمن

المناهج الدراس ة و ان لﷴ حسين آزاد ٕواسماعيل ميرتهي قصب السب في هذا
المضمار ما قدموه من سﻼسل الكتب الد راس ة التي ﻻقت شهرة عرضة في
الهند.

 -3أبدع إق ال في أدب اﻷطفال و ان أكثر تحديدا ممن س قوه من تاب أدب
اﻷطفال ط قا للمعنﻰ اﻻصطﻼحي الحديث وقد برع إق ال في شعر اﻷطفال
أكثر من النثر حيث ساعده علﻰ ذلك خ اله الشعر الخصب ولغته الشاعره

-4

الجذا ة ،ومن هنا فإن نثر إق ال في أدب اﻷطفال يندرج تحت اب الكتب
التعل م ة و تب التر ة وهي ﻻ تندرج تحت مفهوم أدب اﻷطفال معناه العام .

ان إق ال أول من أبدع أد ا لﻸطفال في اﻷرد ة عيدا عن تب الدراسة

والمناهج واتخذ من شعره وسيلة لعرض نظرات للنهوض أطفال الهند وقد

وصل إق ال في إبداعاته في أدب اﻷطفال اﻷرد
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الوطن ة واﻷخﻼق ة واﻹصﻼح ة وتعد ﻻ مثيل لها في اﻷدب اﻷرد
المضمون واللغة واﻷسلوب .

من حيث

 -5تنوعت مصادر أدب اﻷطفال عند إق ال من مصادر شرق ة إسﻼم ة ) القرآن

الكرم والسنة النبو ة ( وتراث ة ) عر ة وفارس ة وهند ة ( إلﻰ مصادر غر ة )
الترجمة واﻻقت اس (  ،ولم ن إق ال مقتس ا فحسب بل ان مت ار أ ضا

 -6أدب اﻷطفال عند إق ال حمل اتجاهات إيجاب ة في تكو ن أف ار اﻷطفال و ناء
شخصيتهم ل ونوا رواد الح اة وتتعدد اتجاهات أدب اﻷطفال عنده من حيث

أصولها وأهدافها المعرف ة والوجدان ة الترو ة والعقيد ة والق م ة  ،وضمن

منظومات وقصصه الشعرة الدرس التهذيبي والموعظة اﻷخﻼق ة .
 -7استحدث إق ال في اﻷدب اﻷرد نوعين من فنون أدب اﻷطفال هما :
المنظومة والقصة الشعرة  ،وأغلب نماذجه علﻰ لسان الحيوان والطير .

 -8استعمل إق ال في أدب اﻷطفال لغة سلسة س طة مناس ة ل ساطة اﻷف ار التي
يرغب في أن يوصلها إلﻰ جمهوره من اﻷطفال وموافقة ل ساطة العقول التي
تتلقي هذه اللغة وتجنب غرب اﻷلفا

وتخير الجمل القصيرة التي تناسب

مستو ات اﻷطفال اللغو ة واﻹدراك ة وتساعدهم علﻰ الخ ال المطل

وتنم ة

الحصيلة اللغو ة التي ستخدمونها في التعبير واستخدام لغة المحسوسات ﻻ

المجردات .
 -9لمس ال حث تشابهاً بي اًر بين شعر ل من إق ال وشوقي لﻸطفال وخاصة
القصة الشعرة علﻰ لسان الحيوان والطير وهي ذات أصول تراث ة هند ة ما

تأثر ل منهما بها عن طر اﻵداب اﻷور ة خاصة ح ا ات ) ﻻ فونتين (.

 -10أخي ار م ن القول أن إق ال عد رائد أدب اﻷطفال في اﻷدب اﻷرد .

ثان ا  :ترجمة اﻷشعار

أ -المنظومة الشعرة :
ا-دعاء طفل
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تتردد أمنيتي علﻰ شفتي دعاء وتضرعاً  ،إلﻰ ﷲ أن يجعل ح اتي سراجا مني ار
وأكون سب ا في إزالة الظﻼم الحالك الذ سود العالم  ،و ضيء نور ل م ان

ول ن وجود زنة لوطني  ،مثلما يزدان ال ستان الورود واﻷزاهير
ولتكن ح اتي ا رب الفراشة  ،وﻷحب ا رب نور العلم .

ول ن جل همي حما ة الفقراء  ،وحب المساكين والضعفاء
اللهم نجني من ل شر  ،وأهدنﻰ سواء الص ار

-2ش و الطير :
-

تجول بخاطر ذ ر اﻷ ام الماض ة  ،ور ع الروضة حيث نا نغرد جم عا

أين الحرة التي تمتعت بها في عشي ،حين الذهاب سرور واﻹ اب فرحة .

يخف قلبﻰ عندما أتذ ر تلك اللحظات  ،وابتسامة البراعم علﻰ دموع الند .

عندما أف ر في تلك الصورة المحب ة والدم ة الصغيرة  ،التي انت أنفاسها تﻼزم
عشي .

وأصواتها ﻻ تتردد في قفصي هذا  ،ليت حرتي ظلت في مقدرتي .
م أناسئ الح وأحن إلﻰ العش ،رفاقي أحرار وأنا مقيد .

جاء الر ع وابتسمت براعم الورود ،أما فال اء من نصيبي في هذا البيت

المظلم.

إلهي لمن أش و آﻻم سجني  ،وأخشﻰ أن أموت من الحزن في قفصي هذا .

هذا هو حالﻰ عدما فارقت الحد قة  ،وقلبي عتصره الحزن والغم ينهك القلب .

وﻻ سعد السامعون غنائي وشدو  ،وهذا صد ش و القلوب الم لومة .

أطل سراحي ا من ح ستني  ،فأنا أسير ﻼ لسان  ،خلصني وأدعو ﷲ لك .

 -3نشيد الهند :
-

هندنا أجمل ﻼد الدن ا  ،نحن ﻼبل وهي روضتنا .

حينما نغترب عن وطننا ظل في قلبنا  ،اعلموا أن وطننا قائم في قلبنا.
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إن الجبل السام الذ يناطح السماء ،هو حارسنا وحافظنا .

يلعب في نفه آﻻف اﻷنهار ،وغدت حدائقه مثار غيرة الجنة .

ا ماء نهر الجانج هل تذ ر اﻷ ام الخوالي ،التي نزلت فيها قا فلتنا علﻰ

ضفافك .

-

إن الدين ﻻ حثنا علﻰ التفرق ف ما بيننا  ،ف لنا هنود  ،ووطنا الهند .

-

هناك سر في قاء وجودنا  ،مع أن الدهر عادينا منذ قرون

-

هل هذا ض اء إلىراعة في الروضة أم الشمع المضﻰء في محفل الراحين ؟

-

-

لقد دال الح م القد م لليونان ومصر وروما من الدن ا  ،إﻻ أن اسمنا وآثارنا اق ة

حتﻰ اﻵن

ا إق ال ﻻ عرف أحد في الدن ا سر  ،وﻻيدر أحد ألمي الخفي .

-4اليراعة:
-

هل ه

نجم من السماء  ،أم عادت الروح إلﻰ شعاع القمر؟

أم جاء م عوث النهار إلﻰ مملكة الليل ؟ ﻻمعا براقا عدما ان مجهوﻻ في

الوطن ؟

هل انت ومضة الجمال القد م الخفي ؟ الذ أتت ه من الخلوة إلﻰ الخلوة .

وهل سق زرار من ع اءة القمر ؟ أم هي ذرة متوهجة من قم ص الشمس ؟
إن النور والظﻼم
تارة أخر .

منان في هذا الهﻼل الذ

حتجب في الغمام تارة و تجلﻰ

-

الفراشة جذوة واليراعة شرر  ،هذه تتلمس النور وتلك من ع النور .

-

وجعل الطيور الصامتة ذوات أصوات عذ ة  ،ومنح اللسان للورود وعملها

-

لقد وهب ﷲ الجمال لكل شيء في الدن ا  ،وأعطﻰ الحرقة للفراشة ومنح النور

لليراعة .

الصمت .
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ان جمال منظر الشف في زوال  ،فأضاء هذه الحورة ومنها ح اة قصيرة .

ولون السحر عروس في زنتها  ،وأل سها مﻼ س حمراء ومنحها مرآة الند .

وأعطﻰ الظل للشجر والتحلي للهواء والصفاء للماء والتﻼطم لﻸمواج .
هذا هو التميز ولكن هذه طرقتنا  ،فليلنا هو نهار إلىراعة .

إن جمال اﻷزل تتجلﻰ مظاهره في ل شيء  ،فهو الكﻼم في اﻹنسان والتفتح
في البراعم

وقمر السماء أنه قلب شاعر وضوء القمر النس ة له وخزة اﻷلم .

إن طر قة الحوار هذه هي التي خدعتنا  ،والنغمة هي رائحة البلبل وشذ

الورود.

أن سر الوحدة قد توار في الكثرة  ،ووم ض النور الذ

الزهرة

في إلىراعة هو عبير

فلماذا ون الخﻼف محﻼ للثورة  ،عندما يختفي صمت اﻷزل في ل شيء .

 -5النشيد الوطني ﻷطفال الهند
-

إنها ) الهند( اﻷرض التي لقنها الجشتي رسالة الح  ،وتغني في حد قتها نان ـ
أغن ة التوحيد .

واتخذها التتار وطنا لهم  ،وحملت أهل الحجاز علﻰ ترك صحراء العرب.
هذا هو وطننا  ،هذه هي ﻼدنا.

هي اﻷرض التي دوخت اليونانيين  ،وقدمت العلم والفن للدن ا أسرها .
هي الطين الذ

خيرها

منحه الح خاص ة الذهب ،وامتﻸت ﻼد الترك اﻷلماس من

هذا هو وطننا  ،هذه هي ﻼدنا .

وهي النجوم التي هوت من سماء فارس  ،ومنحتهم هذه اﻷرض بر الفلك
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أستمعت ف ه الدن ا إلﻰ التوحيـد ،والموطـن الـذ

الهواء ال ارد علﻰ أمير العرب .

هب منه

-

هذه هي وطننا  ،هذه هي ﻼدنا .

-

هي اﻷرض التي رفعتها سلما لسطح الفلك  ،والح اة في فضائها الع ش في

-

هي اﻷرض التي ع ادها الكل م وج الها سيناء  ،ورست علﻰ أرضها سفينة

نوح

الجنة

-

هذا هو وطنتا هذه هي ﻼدنا .

-

ذات يوم قال عن بوت لذ ا ة ‘ إنك تمرن من هذا الطر

ب -القصة الشعر ة
-6عن بوت وذ ا ة .
-

لكن بيتي لم سعد قدومك ‘ ولو وضعت أقدامك ه سهواً.

ل يوم .

ل س مهما أن تلتقي الغراء  ،لكن ﻻ يجب أن تعاملي اﻷقارب مثل هذه
المعاملة

تعالي إلﻰ بيتي فهذا تزدني شرفا  ،والسلم أمامك لو قبلت أن تدخلي علي .
ّ
فلما سمعت الذ ا ة ﻼم العن بوت قالت  ،سيد عل ك أن تخدع ساذجاً آخر

غير .

إن الذ ا ة لن تقع في هذا الفخ ق
مطلقا .

 ،ﻷن الذ

صعد علﻰ سلمك لن ينزل

قال العن بوت وا آسفاه أنت تظنين أنني أخدعك  ،ول س في الدن ا غافل مثلك.
ل هذا إرضاء لك  ،وﻻ نفع لي من جراء ذلك .

علم ﷲ من أ م ان جئت طائرة  ،فﻼ ضير إن قيت في بيتي .
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ومع أن هذا البيت يبدو من الخارج صغي ار إﻻ أن ه ثي اًر من اﻷش اء أرد أن
أرها لك.

فقد زنت الجدران الم ار ا  ،وعلقت ستائر رق قة علﻰ اﻷبواب .

وأعددت الفرش لراحة الضيوف  ،حيث ﻻ يت سر هذا المتاع لشخص .

قالت الذ ا ة حسنا ل ما تقوله صدق  ،ولكن ﻻ يراودك اﻷمل في أن أدخل
بيتك .

فل حفظني ﷲ من تلك الفرش الناعمة  ،التي لو نام عليها أحد ﻻ م نه
النهوض ق .

قال العن بوت في سره عندما سمع ﻼمها  ،أني لي أن أوقع هذه اﻷر ة في

ش اكي .

إن التمل في الدن ا أتي أعمال ﻻ حصر لها  ،فانظر
هذه الدن ا.

م من عبد للتمل في

ثم قال للذ ا ة عد تف يره أيتها السيدة العظ مة  ،لقد منحك ﷲ مرت ة سام ة .

حيث أنك لو نظر إلىك أحد نظرة واحدة  ،فإنه قع في حب مح اك الوضاء.

فعيناك تلمعان ح ات الماس  ،وز ن ﷲ رأسك بتاج رائع .

ما هذا الجمال وهذه المﻼ س  ،وهذه الطي ة وهذا الصفاء  ،وفوق هذا غناؤك

الساحر وأنت طائرة .

فلما سمعت الذ ا ة هذا التمل رقت وﻻنت له  ،وقالت أنا ﻻ أخاف منك .
وأنا أعتبر التمنع عادة سيئة  ،إن تحط م القلوب حقاً أمر سيء .

قالت هذا وطارت من موضعها  ،وجاءت عنده  ،فانقض عليها العن بوت

و ان جائعا منذ عدة أ ام وعندما وقعت في براثنه  ،أكلها وهو مسترح في
بيته.
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-7جبل وسنجاب .
-

قال جبل لسنجاب  ،أل بنفسك في الماء لتموت لو نت ح ا .

لست غير شيء تافه فلم هذا الغرور  ،وما عقلك هذا وفهمك وشعورك ؟

وقد ح م ﷲ أن اﻷش اء الحقيرة قد تصير عظ مة وأن من ﻻ شعور لهم
صيرون مهذبين

فما هي قدرتك أمام شموخي  ،إن اﻷرض ضئيلة ) تنحني ( أمام عظمتي .

إن ما يتوفر في ل س لك منه نصيب  ،فأين الجبل من هذا الحيوان الضعيف .
ّ
فلما سمع السنجاب هذا الكﻼم قال  :تأدب في الحديث وﻻ ت ح بهذا الهراء .

ل س مهما أن أكون ضخماً مثلك  ،أو ﻻ تكون ضئ ﻼً مثلي .
إن قدرة ﷲ ظاهرة في ل شيء  ،ومن ح مته أن ون هناك بير وصغير .
ان ان ﷲ قد منحك الضخامة في هذا العالم  ،وعلمني تسل اﻷشجار

أنك ﻻ تستط ع أن تخطو خطوة واحدة  ،وهل لد ك ميزة أخر

ضخامتك؟

ٕواذا نت ضخماً فقلدنﻰ  ،إن استطعت وأرني يف تكسر هذه الثمرة .
ﻻ يوجد شيء ما ﻼ فائدة في أ وقت  ،وﻻ يوجد في الدن ا شيء حقير .

 -8قرة وشاة .
-

خﻼف

ان هناك مرعﻰ أخضر في أحد اﻷماكن ،و انت أرضه نموذجاً للر ع .

ﻻ م ن وصف منظر ذلك الر ع  ،والجداول الصاف ة جارة في ل جانب .
وأشجار الرمان ه ﻻ تحصﻰ  ،و ذلك أشجار الجميز الوارفة الظﻼل .

و ان يهب فيها الهواء ال ارد العليل  ،و صدح فيها تغرد الطيور .
وأخذت شاة ترعي في أحد المواضع  ،القرب من أحد الجداول .
توقفت وأخذت تنظر هنا وهناك  ،فوجدت قرة واقفة عندها .

طأطأت رأسها أوﻻً ثم سلمت عليها  ،وأخذت تتكلم معها بل اقة .
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يف أنت أيتها السيدة العظ مة و يف حالك ؟  ،فردت عليها ال قرة في ضجر

أنا بخير .

الح اة تمر بي حلوها ومرها  ،وح اتي أسرها مأساة .

أشعر ضي في صدر ف يف أبوح ما ف ه  ،وحظي سيء فماذا أقول ؟
أنظر إلﻰ جﻼل ﷲ وعظمته  ،وأ ي علﻰ أرواح التعساء

ﻻ قو الفقراء والمساكين علﻰ شيء وأواجه نصيبي المحتوم
فﻼ عاملنا شر برف  ،إذا وقعت في ق ضته ﻻ قدر ﷲ .

أنه يتبرم عندما أحلب لبنا قل ﻼ  ،و ب عني عندما أكون هزلة .

و ستعبدني ل الطرق  ،و خضعني حيله .

في حين أنني أري أوﻻده  ،وأبث الروح فيهم بلبني .

بينما هو قابل اﻹحسان السيئات  ،فأعني اري قوتك .

عندما سمعت الشاة هذه الح ا ة  ،قالت إن الش و بهذا النحو غير مستح ة
وﻻ ستساغ الكﻼم الصدق  ،لكنﻰ سأقول ﻼما يرضي ﷲ .

إن هذا المرعﻰ وهذا الهواء ال ارد  ،وهذه الحشائش الخضراء وهذا الظل

لها نعم وهﻰ جمع ا من نصيبنا  ،ﻻ قدر عليها هذا الحيوان اﻷخرس المس ين

إن ل هذه المتع من صنع اﻹنسان  ،و ل هذه المسرات سب ه .

وح اتنا لها قائمة عل ه  ،فقيده إذن النس ة لنا أفضل من الحرة .
هناك أخطار عديدة في الغا ات  ،أنقذنا ﷲ من الع ش فيها .

إحسانه علينا ﻻ عد وﻻ حصﻰ  ،وﻻ يجد رنا أن نجأر الش و منه .

ولو أنك تقدرن ق مة الراحة  ،ما ش وت من اﻹنسان ق .

شعرت ال قرة الخجل عدما سمعت هذا الكﻼم وندمت علﻰ الش و منه .
وأسرت في نفسها شتم الشاة  ،وف رت برهة ثم قالت .

مع أن الشاة متدن ة الجنس  ،لكن ﻼمها أثر في .
ّ
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 -9المواساة .
-

وقف البلبل حز نا  ،وحيدا علﻰ غصن شجرة .

ان قول  :لقد حل الليل  ،وقد أمضيت يومي في الطيران والتقا الحب .

ف يف أصل إلﻰ العش  ،وقد خ م الظﻼم علﻰ ل شئ ؟

سمعت إلىراعة اء البلبل وعو له  ،و انت قر ة منه فقالت :

الرغم من أنني مجرد حشرة صغيرة  ،إﻻ أنني مستعدة لعونك بروحي وقلبي .

فلماذا الحزن لو أن الليل مظلم  ،فسوف أضئ لك الطر .

لقد وهبني ﷲ سراجاً  ،ومنحني نو اًر حتﻰ أص حت مص احاً .
خير الناس في الدن ا هم  ،الذين ساعدون اﻵخرن .

 -10حلم أم .
-

نت نائمة ذات ليلة فرأيت مناماً  ،ضاعف من اضطرابي .

رأيت أنني ذاه ة إلﻰ م ان  ،مظلم ما ولم أجد ف ه طرقاً .

نت أرتعد و قشعر شعر خوفاً  ،حيث نت أمشي صعو ة .

عندما وجدت في نفسي عض الشجاعة  ،رأيت صفاً من اﻷطفال .
يرتدون ث ا اً زمرد ة  ،وفي أيديهم جم عاً مصاب ح مضيئة .

و سيرون في صمت مطب الواحد خلف اﻵخر  ،وﻻ علم غير ﷲ إلﻰ أين هم
ذاهبون .

و ينما نت أف ر رأيت ابني في هذا الصف .

ان سير صعو ة في المؤخرة  ،والمص اح غير مضئ في يده .

عد أن عرفته قلت له  ،أين ذهبت احبيبي عد أن تر تني ؟

إنني مضطرة لفراقك  ،وأنظم ل يوم عقدا من الدموع عل ك .

أنك لم تهتم بي  ،ورحلت وتر تني فهل هذا الوفاء الطيب ؟

فلما رآني الطفل أتململ ألمًا  ،أدار وجهه وأجاب :
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قال هذا ثم صمت لحظة  ،وأراني المص اح و دأ الكﻼم .

أ تعرفين ماذا حدث له )للمص اح( ؟  ،لقد اطفأته دموعك .

 -11طائر و راعة .
-

ان طائر غرد في بدا ة الليل  ،واقفاً علﻰ غصن شجرة .

ف أر شيئا ما يتﻸﻷ علﻰ اﻷرض  ،فطار إلىها الطائر عدما علم أنها يراعه .

قالت إلىراعة أيها الطائر المغرد  ،ﻻتدس منقار طمعك الحاد علﻰ عاجز مثلي.
ﷲ هو الذ منحني البر  ،ومنحك التغرد ووهب الوردة العبير .

أنا مستورة حلة النور  ،وأنا الطور النس ة لعالم الفراشات .

إن تغردك في اﻷذن متعة الجنة  ،و رقي يبدو متعة الفردوس .

لقد منحت القدرة الض اء لجناحي  ،وأعطتك صوتا عذ ا جذا ا .
ّ
وهي أ ضا التي علمت منقارك الشدو  ،وجعلتني مص احا للحد قة .
منحتني الض اء ومنحتك التغرد  ،وهبتني الحرقة ووهبتك النغمة .
والحرقة ﻻ تخالف النغمة  ،ﻷنهما في العالم متﻼزمتان .

و ﻼهما أساس نشأة محفل الخل قة  ،وأساس ظهور الرفعة واﻹنحطا .
ومحفل الح اة من إنسجامها  ،ومنهما الر ع لهذه الروضة .

هوامش ال حث وتعل قاته

 -1للمزد إرجع إلﻰ :مشير فاطمة -:بجون ـ ادب ـ خصوص ات  .انجمن ترقﻰ اردو .

هند علﻰ ره 1962م 10-5 :م  ،واكبررحماني  :اردومين ادب اطفال ا ـ جائزة

ايجو شنل اكادمي جلكاون الهند  48: 19910و ، 57وزب النساء بيجم  :إق ال
إور بجون ا أدب  :ترقي اردو بيورو نئيي دهلي 19920م . 33– 32

 -2أدب اﻷطفال لم ن طارئا علﻰ اﻷدب اﻷرد

فحسب  ،بل هو طار ء علﻰ اﻵداب

العالم ة لها ﻷن اﻹنسان لم قف علﻰ سلوك الطفل وقفة علم ة إﻻ في السنوات
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أن أدب اﻷطفال في بدء نشوئه قد اعتمد علﻰ تلك الخرافات

والح ا ات ،واستمد منها نزوعها إلﻰ فرض القوانين اﻷخﻼق ة وعرض العظات

اﻹرشاد ة

مثل خرافات ا سوب

148 - 1475 ) Aesop,s Fablesم(

وح ا ات ﻻفونتين  ( 1695 – 1621) Lafontaine Fablesوالتي صدرت ف ما

بين عامي ) 1694 – 1668م( في  320خرافة في أثني عشر تا اً وذلك في

اﻷدب اﻷوري و انج تنت ار ) اﻷسفار الخمسة ( و ليله ودمنه في اﻵداب الهند ة ،
وح ا ات ألف ليلة وليلة العر ة خاصة ) عﻼء الدين والمص اح السحر

وعلي اب

واﻷرعين حرامي ( ولم يجد أدب اﻷطفال فن متميز في اﻷدب العري الحديث

طرقه قبل أحمد شوقي )  1932 -1870م( ) أحمد شوقي  :ديوان شوقي لﻸطفال

 :تقد م ٕواعداد عبد التواب يوسف دار المعارف  .القاهرة 1984م(

-3خوشحال زد :اردومين بجون ا ادب انجمن ترقي اردو.دهلي  19890م16– 15:
-

ا ضا  :هاد نعمان الهيتي  :أدب اﻷطفال غداد 1977م .71 :

رشد طعم ة  :أدب اﻷطفال  .دار الف ر العري  .القاهرة 24 : 19980

إسماعيل عبد الفتاح  :أدب اﻷطفال في العالم المعاصر  .الدار العر ة .للكتا ة

القاهرة 2000م 22:

-4ولدا إق ال في التاسع من نوفمبر لعام  1877م مدينة س الكوت وهو ينتمي إلﻰ أسرة
برهم ة اعتنقت اﻹسﻼم خﻼل القرن الخامس عشر الم ﻼد

وهاجر جد إق ال شيخ

ﷴ رفي من شمير واستوطن مدينة س الكوت  ،و ان أبوه شيخ نور ﷴ وأمة )إمام
بي بي( معروفين الصﻼح والتقو و دأ إق ال دراسته في الكتاب حيث تعلم اللغتين

العر ة والفارس ة وأن مقدمته الراسخة في هاتين اللغتين فضل الشيخ سيد مير حسن
ثم رحل إلﻰ ﻻ هور عد نجاحه في الثانو ة  1895م ،والتح

ل ة ﻻهور الح وم ة

وتخرج منها في عام 1897م  ،ونال شهادة الماجستير في 1899م وسافر إلﻰ

إنجلت ار في

 1905وتخرج من

مبردج في  1907م ونال شهادة الحقوق عام

1908م  ،وسافر إق ال إلﻰ المان ا بين عامي  1905و 1907للحصول علﻰ

الد توراه في الفلسفة وقدم إق ال أطروحة الد توراه بجامعة ميونخ و ان عنوانها " :
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تطور ما عد الطب ع ات في إيران " في نوفمبر  1907م ) ﷴ منور  :ح اة إق ال .
تعرب ظهور أحمد أظهر  .أكاد م ة إق ال ال اكستان ة.ﻻهور 1998.م .2-1 :

وعاد إلﻰ لندن وحضر اﻻمتحان النهائي في الحقوق ،ثم رجع إلﻰ الهند سنة 1908م

وعمل محام ا لكي

سب ما

قم

ه أوده وصرف جل وقته للنظر في أحوال

المسلمين ثم خرج إلﻰ الناس في سنة  1915منظومته الرائعة أسرار الذات اﻹنسان ة

وتتالت عد ذلك دواون ه و ت ه ومنها الفارس ة " رموزي خود " أورموز نفي الذات

) ( 1918و "ب ام مشرق " أو رسالة المشرق  ، 1923و " زور عجم " أو زور

العجم )  ( 1927وجاو د نامة أو رسالة الخلود )  (1932مسافر ) " (1934س
جه ايد رد ا اقوام مشرق " أو ما العمل ا شعوب المشرق )  " ( 1936وارمغان
حجاز " أو هد ة الحجاز )نشر عد وفاته  (1938أما دواو نه التي نشرها اﻷرد ة
فهي " ِ
انك د ار " أ صلصة الجرس ) " ( 1924و ال جبرل " أ جناح جيرل )

 ( 1935وديوان ضرب الكل م )  (1937وله تا ان نشرهما اﻹنجليزة هما تطور

الفلسفة في إيران )  (1908وتجديد الف ر الديني في اﻹسﻼم )  (1928وشارك إق ال
خﻼل تلك الفترة في النشا الذ

مارسه حزب ال ار طة اﻹسﻼم ة في الهند  ،وانتخب

في سنة  1930رئ سا للمؤتمر الذ

عقده الحزب في ) ﷲ آ اد ( حيث دعا إلﻰ

تقس م الهند  ،ف ون للمسلمين بها موطن يخصهم  .اذ وجد من المحال أن ع ش
س ان الهند جماعة واحدة أو جماعتين متعاونتين وقد أخذت ال ار طة اﻹسﻼم ة بهذه

الف رة التﻰ تحققت انشاء اكستان سنة  1947م .

وزار إق ال أورا في سنة  1932حيث اختاره المؤتمر رئ ساً له  .وقد بدأت العلل

تتناو ه منذ بدا ة سنة  ، 1934وفي سنة  1935أخذت صحته في التدهور شيئ ًا

فشيئاً لكنه ظل يوالﻰ نظم الشعر إلﻰ أن فاضت روحه في فجر الحاد والعشرن من

إبرل سنة 1938م رحمه ﷲ .

) ﷴ السعيد جمال الدين  :رسالة الخلود ) الترجمة العر ة لجاو د نامه ( مؤسسة سجل
العرب  .القاهرة ( 4-2 : 1974 .
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وللمزد من التفصيل عن إق ال وح اته وأعماله راجع اﻷرد ة  :جاو د إق ال  :زنده

رود  .ﻻهور  1985م وسيد نذير ن از  :دانائﻰ راز ) أ

العالم اﻷسرار( .

أكاد م ة إق ال  .ﻻهور  1977م  ،ومسعود الحسن  :ح اة إق ال  .ﻻهور  1988 .م
 ، .ورف ع الدين هاشمﻰ  :تاب ات إق ال  .ط عة ﻻ هور ، 76-53 : 1977 .
وسيد وقار عظ م  :إق ال شاعر اور فلسفي  .اكاد م ة إق ال  .ﻻ هور ، 1975 .

وسيد معين الرحمن  :جهان إق ال  .اكاد م ة إق ال  .ﻻهور  1977 .م  ،وعبد الح
ف ر إق ال ﻰ سر ذشت  .دهلﻰ . 1989

و العر ة  :أبو الحسن الندو  :روائع إق ال  . 1 .دار الف ر  .دمش –  1960م وقد

ظهرت ط عات عديدة لهذا الكتاب في الهند وال ﻼد العر ة وقد اطلعت علﻰ ط عة

المجمع اﻹسﻼمي العلمي  .لكنهو ،الهند 1991 .م  34-25 :وقام شمس تبرز

الندو بترجمة هذا الكتاب إلﻰ اﻷرد ة عنوان  :نقوش إق ال وط ع عام  1994م .

إسماعيل الندو  :نظرات جديدة في شعر إق ال .إق ال  1969 .م  ، .وأحمد ند م
قاسمي :العﻼمة ﷴ إق ال  .إسﻼم آ اد 1977 .م  ، 21-9 :وأحمد معوض :

العﻼمة ﷴ إق ال ح اته  .وآثاره  .الهيئة العامة للكتاب  ، 42-9 : 1980 .وسمير

عبد الحميد إبراه م  :إق ال والعرب  .دار السـﻼم  .الر ـاض 1413 .هـ ، 16-6 :
ومجلـة إقبإلىـات ) العر يـة ( العـدد اﻷول .أكاد م ة إق ال ال اكستان ة  .ﻻهور .

. 31-13 . 1992

 -5ان الفضل في التعرف بإق ال في مصر والعالم العر ي يرجع – ما يذ ر الد تور

ﷴ السعيد جمال الدين – إلﻰ رائد الدراسات الشرق ة الحديثة في مصر الد تور عبد

الوهاب ع ازم الذ

شرع منذ منتصف الثﻼثين ات في نشر ترجمة منشورة ل عض

اشعاره في مجلتي " الرسالة " و " الثقافة " ثم ما لبث أن نشر في راتشﻰ سنة
 1951ترجمة منظومة لديون " ب ام مشرق " الذ

نظمه إق ال الفارس ة و عد نحو

سنة تقر اً )  ( 1952نشر ترجمة منظومة لديوان " ضرب ل م " الذ

نظمه إق ال

اﻷرد ة  ،وفي سنة  1954نشر تا ه الق م " ﷴ إق ال سيرته وفلسفته وشعره " عرف

ف ه الشاعر و جانب بير من فلسفته وفي سنة  1956نشر ترجمة منظومة لديواني
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اﻷسرار والرموز  .ثم ان تاب " روائع إق ال " للشيخ أبي الحسن الندو ) ط ع في
دار الف ر بدمش الط عة اﻷولﻰ سنة  ( 1960إضافة جديدة للم ت ة العر ة

ل ما

في هذه الكلمة من معاني  ،فقد استطاع ات ه في براعة و صبيرة أن يختار من

دواو ن إق ال مقتطفات توضح طرقته وأف اره إلﻰ حد بير وأن قدمها في لغة سهلة.
ما ان للشيخ الصاو شعﻼن فضل بير في مجال التعرف قرحة إق ال وملكته

الشعرة فقد استطاع هذا الرجل شاعرته المتدفقة أن يترجم قصيدتي إق ال " ش و "

و جواب " ش و " و " انشودة مسلم " وقد نظمها إق ال اللغة اﻷرد ة وضمنها الشيخ

الصاو شعﻼن تاب " فلسفة إق ال " الذ

اشترك في تأل فه مع اﻷستاذ ﷴ حسن

اﻷعظمي وقد نشر الكتاب القاهرة سنة  1950م ثم ط عت له سفارة اكستان " ايوان

إق ال " مختارات من شعره نظمها الصاو شعﻼن ونشرت في اﻻحتفاﻻت المئو ة
بذ ر إق ال عام  ) . 1977ﷴ السعيد جمال الدين  :رسالة الخلود . ( 8-6 .

و ان الد تور ﷴ السعيد جمال الدين من الذين عرفوا بإق ال في مصر والعالم

ﻼ ضخمًا وهو الترجمة العر ة لديوان " جاو د
العر ي عندما قدم للم ت ة العر ة عم ً

نامة " عن الفارس ة ونشر في القاهرة  . 1974ونشرت له سفارة اكستان القاهرة

تاب " نخ ه من آراء مف ر العرب حول ﷴ إق ال " عام  1998حيث قدم ف ه حثا

عنوان "  :الرسول ﷺ في شعر إق ال "  ،وله مقاﻻت عديدة منها " محور اﻹصﻼح

عند ﷴ إق ال " والخير والشر في فلسفة ﷴ إق ال " ونشر في مجلة إق اليىات .
ﻻهور  . 1992 .وله حث ق م عنوان " ﷴ إق ال وموقفه من وحدة الوجود " ما

ترجم مع الد تور حسن الشافعي تاب إق ال  :تطور الف ر الفلسفي في ايران ونشر
القاهرة عن الدار الفن ة للنشر عام  . 1989وتقدي ًار لجهود الد تور ﷴ السعيد جمال

الدين في التعرف بإق ال في مصر والعالم العر ي منحته ح ومة اكستان وسام
الجدارة ) تمغة امت از ( .

للمزد في هذا الموضوع راجع سمير عبد الحميد  :إق ال والعرب  :دار السﻼم – الراض

1413هـ  ،وحسين مجيب المصر  :إق ال والعالم العرﻰ  .اﻷنجلو المصرة
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 ،1977وظهور أحمد اظهر  .إق ال العرب علﻰ دراسات إق ال – الم ت ة العلم ة .

ﻻهور 1977م .

 -6لم تتناول أ

دراسة عر ة أدب اﻷطفال عند ﷴ إق ال في حين ظهرت عدة دراسات

تناولت جوانب من أدب اﻷطفال عند إق ال في اللغة اﻷرد ه منها علﻰ سبيل المثال:

 -1ش سروج  :بجون ـ إق ال  .س مانت بر اش نئيي دهلي 1989.

 -2مشير فاطمة  :بجون ـ أدب ي خصوص ات  .إنجمن ترقي أردو هند  .علي ره
1962م .

 -3خوشحال زد  :اردومين بجون اأدب إنجمن ترقي إردو دهلﻰ  1989م.
 -4أكبر رحماني  :أردومين أدب أطفال إ ـ جائزة إيجو
1991م .

شنل أكادمي جلكاؤن الهند

 -5زب النساء بيجم  :اق ال اور بجون اادب ترقي اردو يورو  .نيء دهلي  19920م
.

 -6عبد القو دسنو  :بجون ـ إق ال  .نس م دبو لكهنو 1975م .
 -7اسد إرب  :بجون ا ادب ا روان ادب  .ملتان 1982 .م .

 -8ج ن ناتهـ آزاد  :بجون ـ إق ال ترقﻰ اردو بورد  .دهلﻰ  1976م .

-7ﷴ إق ال  .ل ات إق ال ) اردو (  .ايجو شنل ـ هاوس  .علﻰ ره  1995 .م .

-8هناك تشا ه بير بين شعر ل من إق ال وشوقﻰ لﻸطفال وخاصة القصة الشعرة علﻰ
لسان الحيوان والطير وهﻰ ذات أصول ت ارث ة هند ة ما تأثر ل منهما بها عن
طر

اﻵداب اﻷور ة خاصة ح ا ات ﻻفونتين  ،وعلﻰ هذا م ن عقد دراسة مقارنة

بينهما ﻻ يتسع ال حث لها ﻻنها تحتاج دراسة قائمة بذاتها .

 -9مشير فاطمة  :بجون ـ ادب ـ خصوص ات  .انجمن ترقﻰ اردو .هند عل ره .
-

. 8-5 : 1962

زب النساء بيجم  :إق ال اورجون ا ادب  .ترقﻰ اردو بيورونئيﻰ دهلﻰ -7: 1992

8
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محسن عثماني  :أدب اﻷطفال في الهند  .مجلة اﻷدب اﻹسﻼمﻰ  .المجلد اﻷول .

العدد ال ار ع  .ر ع الثاني – الراض  1415 .هـ . 54 :

-10خوشحال زد
-

37

علي الحديد

. 101

 :اردومين بجون ا ادب  .انجمن ترقﻰ اردو هند  1989م -36 :

 :في أدب اﻷطفال  .م ت ة اﻷنجلو المصرة  .القاهرة : 1990 .

-11أكبر رحماني  :اردومين ادب اطفال ا ـ جائرة  .ايجو شنل اكادمي  .جلكاؤن .
الهند . 20-81 . 1991 .

ا ض ًا  :سعد أبو الرضا  :النص اﻷدبﻰ لﻸطفال  .منشأة المعارف.اﻷس ندرة

. 23 : 1990.

-

أحمد نجيب  :أدب اﻷطفال والتر ة اﻹبداع ة  .القاهرة . 68-67 : 1987 .

-

علﻰ الحديد  :محنة أدب اﻷطفال  .تاب العر ي – ابرل 1989م . 169 :

-

أحمد زل  :أدب الطفولة  .الشر ة العر ة للنشر  .القاهرة . 25: 1997

-

هاد

نعمان الهيتﻰ  :ثقافة الطفل  .عالم المعرفة  .عدد  – 123رجب 1408هـ /

مارس . 100 : 1988

-12علﻰ الحديد  :في أدب اﻷطفال . 94-93 .

-13اسماعيل عبد الفتاح  :أدب اﻷطفال في العالم المعاصر . 18 .
 -14علﻰ الحديد  :في أدب اﻷطفال . 95 :

-15خوشحال زد  :اردومين بجون ا أدب . 157 :

راض احمد صد قﻰ  " :اكستان مين بجون ا أدب اورمسائل " ماه نو  .ﻻهور1978 .. 71-70 :

شف ع الدين نير " بجون ا ادب اورمسائل" ما هنامة " آج ل" جنور .دهلﻰ 21 :1979-16ز ب النساء بيجم  :إق ال اورجون ا ادب . 79 :

 -17ذ ر الد تور محمود خان شيرانﻰ عددا من البراهين والدﻻئل علﻰ أن تاب "خال
ار " ل س من تإلىف أمير خسرو وأنه
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ان ع ش في عهد جهانجير ٕواسمه

) مظفر حنفي" :اردومين أدب أطفال" م ت ة جامعة لميتد .نئي دهلﻰ(83 :1984 .

 -18رام ابو س ينة  :تارخ ادب اردو  .غضنفر اكيدمﻰ اكستان  .راجﻰ 36 :
 -19محمود الرحمن  :آزاد

ـ عد بجون ا ادب " ما هنامه تاب  .ﻻهور  .بجون ا

ادب  .نمبر جنور  1979 .م . 9 :

 -20زب النساء بيجم  :إق ال اور بجون ا ادب 89 :

-

خوشحال زد  :اردومين بجون ا ادب . 165 :

اظهر علﻰ فاروقﻰ  :ميرتقي اورجون ﻰ شاعر  .ماهنامه " آج ل " نئي دهلﻰ .

ابرل  1976م . 22 :

اس ني مير

 -21ا ـ بلﻰ موهنﻰ تها اس ا نام

ا ـ دوسر سي هو ئ الفت بهت

هر ا آكر مقام .

م بهت جانﻰ لكﻰ اتهـ رنبت

د هنﻰ رهنﻰ لكﻰ مي ار هﻰ هاتهـ

ر يهر بيدا ا مير بهﻰ ساتهـ

 -22خوشحال زد  :اردومين بجون ا ادب . 167 :

-

محمود الرحمن  :آزاد

ـ عد بجون ا ادب . 22 :

زب النساء بيجم  :إق ال اور بجون ا ادب . 90 :

 -23دن ا مين ادشاه هـ سوهـ وه بهﻰ آدمﻰ ،اور مفلس و دا هـ سوهـ وه بهﻰ آدمﻰ
زردار و ـ نواهـ سوهـ وه بهﻰ آدمﻰ  ،نعمت جو ها رها هـ سوهـ وه بهﻰ آدمﻰ

 – 24خوشحال زد  :اردومين بجون ا ادب . 170 :

 -25محو صد قﻰ " الكـ اغ "  .مع ار ادب بهو ال . 26-25 : 1926
 -26جاه و هند مين هتﻰ هين نوان .
هند مين عقرب ا بجهو نام هـ
فارسﻰ مين بهون ا ابرو نام هـ

-27زنب النساء بيجم  :إق ال اور بجون ا ادب . 84 – 82 :
 -28اسلم فرخﻰ  :اردو ﻰ بهلﻰ تاب  .جون 9 : 1963
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زب النساء بيجم  :إق ال اورجون ا ادب . 93 – 92 :

-29خوشحال زد  :اردو مين بجون ا ادب . 180 – 179 :

 -30صالحة عابد حسين  :حالﻰ  .ترقﻰ اردو بورد  .نئي دهلﻰ 65 : 1983 .
-31زب النساء بيجم  :إق ال اورجون ادب . 95-94 :
 -32المرجع الساب . 96 :

-

أ بهولﻰ بهالﻰ بجو نادانو ا ناتوانو  ،سرر برون اسا ه سا ه خدا ا جانو

ح م ان ا مانني مين بر ت هـ ابنﻰ جانو  ،جا هو اكر برائﻰ هنا برون ا مانو .

مان اب اوراستادهين خداكﻰ رحمت  ،هـ رو ـ تو ـ ان ﻰ ح مين تمها ر نعمت.
س هو ـ علم وح مت ان ﻰ نص حتون سـ  ،اؤ ـ مال ودولت ان ﻰ هدايتون سـ
تم و خبر نهين جهـ ابنﻰ بهلـ بر
جهوتﻰ .

 ،جتنﻰ هـ عمر جهوتﻰ انتﻰ هﻰ عقل

ﻰ

 -33س في برمﻰ  :اسماعيل ميرتهﻰ ح ات اور ارنامﻰ  .م ت ة جامعة لميتد  .نئي
-

دهلﻰ . 243 : 1976 .

خوشحال زد  :اردو مين بجون ا ادب . 185-182 :

رام ابو س سينه  :تارخ ادب اردو . 375– 372 :

 -34محسن عثمانﻰ  :أدب اﻷطفال في الهند . 55-54 .
 -35رب ا ش ر اداكر بهائﻰ

اس مالكـ و يون نه اد رن
خاكـ واس نـ سبزه بنا ا

ل جو هاس هر تهﻰ بن مين

اهﻰ غرب اور سﻰ ب ار

انﻰ بﻰ ر جاره جر ر

سبز

جس نـ همار

ائـ بنائﻰ

جس نـ بهائﻰ دودهـ ﻰ نهرن .
و بهر ائـ نـ ها ا

دودوه بنﻰ ووه ائـي ـ تهن مين .

ص ح هوئﻰ جن ل و سدهار .
شام وآئﻰ ابنـ هر بر .

 -36خوشحال زد  :اردومين بجول ا ادب . 187 – 186 :

-

زب النساء بيجم  :إق ال اور  .بجون ا ادب . 103-102 :
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 -37أ خاكـ هند تير عظمت مين ا مان هـ ،درائـ ف ض قدرت تير لـ روان هـ .

تير جبين سـ نورحسن ازل ع ان هـ  ،ﷲ ر زب وزنت ا اوج عزوشان هـ .

سار جهان ه جب تها وحشت ا ابرطار  ،جشم وجراغ عالم تهﻰ سر زمين همار .
رد وغ ار ان ا خلعت هـ اينـ تن و  ،مر ر بهﻰ جا هتـ هين خاك وطن فن و .

 -38اتـ هين هم تير برائﻰ

تارون وجم ا ا تونﻰ

هرهر جيز بنائﻰ تونـ
تودن ا ا دن ا تير

تونـ بنائﻰ هـ سار خدائﻰ
روشن جاند بنا ا تونـ

دن ا خوب سجائﻰ تونـ

نير سار شأن هـ تير

-39خوشحال زد  :اردو مين بجون ا ادب 200-199 :
-40ا ـ تهﻰ جرا ا ـ تهاكوا
آو أج ائين جاول

 ،دونون نـ ا ـ دن ه سوجا

 ،دونون مل ر هائين جاول

 -41زب النساء بيجم  :إق ال اورجون ا ادب 24-21 :
-42المرجع الساب 121-117 :

 – 43مجلة مخزن ﻻهور يناير 1902م أ ضاً:عبد الغفار ش يل:إق ال ـ نثر إف ار :
91

 -44زب النساء بيجم  :إق ال اور بجون ا أدب 127-124
 -45عبد القو الدسنو  :بجون ـ إق ال 39-38 .

 -46ج ن ناتهـ آزاد  :إق ال ﻰ هانﻰ  .ترقﻰ اردو بورد  .دهلﻰ . 10: 1976 .

 -47جاو د إق ال  :قاضﻰ مح مة ﻻهور سا قاً  ،ومنيره انو متزوجه من م ان صﻼح
بن أمير الدين صدي إق ال .

 -48زب النساء بيجم  :إق ال اورجون ا ادب . 149 :
 -49المرجع الساب . 45 :

-

فرمان فتح بور  :إق ال سب ـ لـ . 15 :

 -50ﷴ السعيد جمال الدين  :جاو د نامه ) الترجمة العر ة (  :القاهرة 1974م 3 :
وﷴ إسماعيل الندو  :نظرات جديدة في شعر إق ال 4 :
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 -51إق ال  :ل ات إق ال  :ال جبرل  407 :و. 439
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-52ع ادت برلو  :إق ال ي اردو نثر  .أيجو شنل ك هاوس  .علي ره . 1983 .
68-61

أ ضا  :ﷴ منور  :ح ات إق ال  . 22 :ومحي الدين قادر  :شاد إق ال . 18 .

 -53أحمد معوض  :العﻼمة ﷴ إق ال  :ح اته وأثاره  .الهيئة العامة للكتاب  .القاهرة
226. 1980

-54عبد الغفار ش يل  :إق ال ﻰ نثر اف ار  .انجمن ترقﻰ اردو  .هند  -دهلﻰ .
-

. 87 . 1977

أحمد معوض  :العﻼمة ﷴ إق ال  :ح اته وآثاره . 228 :

 -55علﻰ رأس هؤﻻء النقاد  :ج ن ناتهـ آزاد  :بجون ا إق ال  . 19 .اطهر برو ز :
بجون ـ إق ال  . 33 .عبد القو دسنو  :بجون ا إق ال 21 .

 -56إق ال  :ل ات إق ال )اردو( ايجو شنل ـ هاوس  .علﻰ ره . 1995 .
 -57إق ال  :ل ات إق ال ) اردو (  :ان ـ د ار . 37-29
 -58المرجع الساب

84-83 :

 -59المرجع الساب . 87 :
 -60المرجع الساب . 92 :

 -61ال جيرل  116 – 115 :و . 147
 -62ضرب ل م . 89 – 86 :

 -63عبد القو دسنو  :بجون ا إق ال  .نس م ـ دبو  .لكهنو . 1975 .

 -64ج ن نا تهـ آزاد  .:بجون ا إق ال  .الجمع ة برس  .دهلي .19770ص 32– 30
 -65ﷴ السعيد جمال الدين  :جاو د نامه ) رسالة الخلود ( . 44-43 :
 -66إق ال  :ل ات إق ال  :ال جبرل . 449-448 :
 -67ارجع إلﻰ :سعد

الشيراز  :لستان– الجزء اﻷول  .ترجمة ﷴ موسﻰ هنداو .

م ت ة اﻷنجلو المصرة  .القاهرة .
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الشيراز  :بوستان  .الجزء اﻻول  .ترجمة ﷴ موسﻰ هنداو

– م ت ة اﻷنجلو المصرة .
القاهرة . 1955 .

 -68إق ال  :ل ات إق ال  :ال جيرل . 434 – 426 .

 -69ﷴ السعيد جمال الدين  :جاو د نامة ) الترجمة العر ة ( . 336 :
 -70إق ال  :ل ات إق ال  :ضرب ل م . 89-86 :
 -71ﷴ السعيد جمال الدين  :جاو د نامة . 2 :

 -72حميد أحمد خان  :إق ال ﻰ شخصيت أو شاعر  .ﻻ هور . 177 : 1974 .

 - 73خوشحال زد  :اردو مين بجون ا ادب . 189 .

 -74حنيف نقو  :بجون ـ إق ال  .ما هنامه ن ادور  .لكهنو  .نوفمبر . 40 : 1979
 -75اكبر حسين قرشﻰ  :سه ما هﻰ اردو – راجﻰ – جنور 27 : 1966 .
 -76حنيف نقو  :المرجع الساب 142:

 -77غﻼم رسول مهر  :مطالب ان ـ د ار – اعتقاد يبلشن ـ هاوس  .دهلي 91 :1971
وحميد أحمد خان  :إق ال ي شخصيت اور شاعر  .ﻻهور 19-191 : 1974

 -78حميد أحمد خان  :إق ال شخصيت أور شاعر  150 :وخوشحال زد
الساب . 91 :

 :المرجع

 – 79إ مرسن  R.W.EMERSONشاعر أمر ي ولد عام  1803في بوسطن ونشر
شعره عام 1847م وتوفي عام 1882م ) يوسف سل م جشتي  :شرح ا ن ـ د ار (56

 -80ول م و ر  WILLIAM COWPERشاعر إنجليز معروفة من شعراء القرن

السا ع عشر ولد عام  1731وتوفي عام 1800م وقد أصيب مرض عقلي في
ح اته وشفي منه ٕواشتهر عنه التشأوم  ،وتعد أشعاره اﻹرهاصات اﻷولﻰ للمدرسة

الرومانس ة ) يوسف سل م جشتي  :شرح ان ـ د ار ( 56 :

 – 81خل فة عبد الح م  :ف ر إق ال .ﻻهور . 46 ، 1975 .

 – 82إق ال  :ل ات إق ال  :ان ـ د ار  25 :و 66و 93و 46و119

 – 83اسد ارب  :بجون ا أدب اروان أدب  -ملتان 68 . 1982
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أ ضاً :ج ن نانهـ آزاد  :بجون ي نظمين  .ترقي أردو بورد  :نئي دهلي .1976

 -84مشير فاطمة  :بجون ـ أدب ي خصوص ات 16-15
 -85اسد ارب  :بجون ا أدب .23 :

 -86هاد نعمان الهيتي  :أدب اﻷطفال  :غداد 287: 1977
 -87محسن عثماني  :أدب اﻷطفال في الهند 55 :
-88أنظر  :الترجمة العر ة :

 ) . 31ملح النصوص اﻷرد ة  :رقم ( 1 :

--89أنظر  :الترجمة العر ة 31 :
--90أنظر  :الترجمة العر ة 32 :
--91أنظر  :الترجمة العر ة :
--92أنظر  :الترجمة العر ة :

 ) .ملح النصوص اﻷرد ة  :رقم (2 :

 ) .ملح النصوص اﻷرد ة  :رقم ( 3 :

 ) . 32ملح النصوص اﻷرد ة  :رقم ( 4 :

 ) . 32،33ملح النصوص اﻷرد ة  :رقم ( 5 :

 -93خوشحال زد  :اردو مين بجون ا أدب 110 :

 -94مشير فاطمة  :بجون ـ ادب ي خصوص ات 57 :

 -95اكبر رحماني  :اردومين أدب أطفال ا ـ جائزه ايجو شنل اكادمي جلكاون الهند
. 78 . 1991

 -96خوشحال زد  :اردومين  .بجون ا أدب 110 :

 -97هاد نعمان الهيتﻰ  :أدب اﻷطفال  .غداد 22-20 . 1977 .
 -98سهير القلماو  :ألف ليلة وليلة  .القاهرة 203 . 1990 .
 -99هاد نعمان الهيتﻰ  :أدب اﻷطفال 210 :

 -100راب  :علم الفولكلور  .ترجمة رشد صالح  .القاهرة . 123 : 1970 .

 -101ﷴ غن مﻰ هﻼل :اﻷدب المقارن:م ت ة اﻻنجلو المصرة.القاهرة 196 : 1961 .

 -102عبد الرازق حميده  :قصص الحيوان في اﻷدب العرﻰ .القاهرة  1951 .م 125 :
 -103هاد نعمان الهيتﻰ  :أدب اﻷطفال  214 .و . 218 – 217
-104أنظر  :الترجمة العر ة :

--105أنظر  :الترجمة العر ة :
--106أنظر  :الترجمة العر ة :

 ) . 33،34ملح النصوص اﻷرد ة  :رقم ( 6 :
 ) . 34ملح النصوص اﻷرد ة  :رقم ( 7:

 ) . 35 34ملح النصوص اﻷرد ة  :رقم ( 8 :
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 ) . 35ملح النصوص اﻷرد ة  :رقم ( 9 :

 ) . 36ملح النصوص اﻷرد ة  :رقم ( 10 :
 ) . 36ملح النصوص اﻷرد ة  :رقم ( 11 :

 -110عبد العزز عبد المجيد  :القصة في التر ة .
.

 . 5دار المعارف  .القاهرة 16.

-111ج ن ناتهـ آزاد  :بجون ﻰ نظمين  .ترقﻰ اردو بورد  .نئي دهلﻰ . 1976 .

 -112أنظر:أحمد سو لم  :أطفالنا في عيوب الشعراء  .دار المعارف  .القاهرة 1984
142.

المصادر المراجع

أوﻻ :المصادر العر ة :

 -1إبراه م  ،سمير عبد الحميد ) د تور (  :إق ال والعرب  .دار السﻼم الراض 1341هـ

 -2أظهر،ظهور أحمد )د تور(:إق ال العرب علﻰ دراسات إق ال.الم ت ة العلم ة
ﻻهور1977

 -3جمال الدين  ،ﷴ السعيد ) د تور (  :جاو د نامه ) رسالة الخلود ( مؤسسة سجل
العرب  .القاهرة .1974

 -4الحديد

 ،علﻰ )د تور( :في أدب اﻷطفال م ت ة اﻻنجلو المصرة القاهرة : 1990

محنة أدب اﻷطفال  .تاب العرﻰ  .أبرل 1989

 -5حميدة  ،عبد الرازق ) د تور (  :قصص الحيوان في اﻷدب العري القاهرة .1951

 -6أبو الرضا  ،سعد ) د تور(  :النص اﻷدبي لﻸطفال منشأة المعارف إس ندرة
.1990

 -7زل  ،أحمد ) د تور (  :أدب الطفولة الشر ة العر ة للنشر القاهرة .1997
 -8سو لم  ،أحمد  :أطفالنا في عيون الشعراء دار المعارف القاهرة 1948
 -9شعﻼن  ،الصاو  :ايوان إق ال  .سفارة اكستان  .القاهرة . 1977
-10

شوقي  ،أحمد  :ديوان أحمد شوقي تقد م وأعداد عبد التواب يوسف دار المعارف

القاهرة  1984م
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طع مه  ،رشيد  :أدب اﻷطفال دار الف ر العري القاهرة 1998

عثماني  ،محسن ) د تور (  :أدب اﻷطفال في الهند مجلة اﻷدب اﻷسﻼمي

المجلد اﻷول العدد ال ار ع ر ع الثاني الراض 1415هـ

-13

عزام  ،عبد الوهاب )د تور( :ضرب ل م ) الترجمة العر ة ( مط عة مصر

1952

-14

عبد الفتاح  ،إسماعيل ) د تور(:أدب اﻷطفال في العالم المعاصر الدار العر ة

للكتاب القاهرة 2000 .

-15
-16
-17
-18

قاسمي  ،أحمد ند م  :العﻼمة ﷴ إق ال إسﻼم آ اد . 1977

القلماو  ،سهير ) د تور (  :الف ليلة وليلة القاهرة . 1966
راب  :علم الفولكلور  :ترجمة رشد صالح القاهرة 19670

عبد المجيد ،عبد العزز ) د تور (  :القصة في التر ة دار المعارف القاهرة

19950

-19
-20

المصر حسين مجيب)د تور(:إق ال والعالم العري اﻻنجلوا المصرة القاهرة 77.

معوض  ،أحمد ) د تور(:العﻼمة ﷴ إق ال ح اته وآثاره الهيئة العامة للكتاب.

1980

-21

منور  ،ﷴ ) د تور (  :ح اة إق ال تقرب ظهور أحمد أظهر اكاد م ه إق ال

ال اكستان ة ،ﻻهور 19980

-22
-23
-24
-25

60

-26

نجيب  ،أحمد  :أدب اﻷطفال والتر ة اﻹبداع ة القاهرة 1987

الندو  ،أبو الحسن  :روائع إق ال المجمع اﻹسﻼمي العلمي لكنهو الهند 1991
الندو  ،ﷴ إسماعيل :نظرات جديدة في شعر إق ال  .القاهرة 1969

هﻼل  ،ﷴ غن مي )د تور(  :اﻷدب المقارن  .م ت ة اﻻنجلو المصرة القاهرة.

الهيتي  ،هاد نعمان ) د تور (  :أدب اﻷطفال  .غداد  1977و ثقافة الطفل .

عالم المعرفة  ،عدد  123رجب  1408هـ  /مارس . 1988

ثان ا  :المصادر اﻷرد ة :
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 .2آزاد  ،ج ن ناتهـ  :بجون ـ إق ال  .ترقي اردو ورد  .دهلي  : 1976بجون ي
نظ من  .ترقي اردو ورد  .دهلي 1976

 -2ارب ،اسد  :بجون ا إق ال  .اروان أدب ملتان 19820

 .3إق ال  ،جاو د  :زنده رود  .ﻻهور 1985

إق ال  ،ﷴ  :ل ات إق ال ) اردو( ايجو شنل ـ هاوس  .علﻰ ره 1995

 .4بيجم  ،زب النساء  :إق ال اور بجون ا أدب ترقي ارد و يورو نئي دهلي 19220
 .5برلو  ،ع ادت  :إق ال ي اردونثر إيجو شنل ـ هاوس علﻰ ره 19830

 .6برمي  ،س قي  :إسماعيل ميرتهي ح ات اور ارنام م ت ة جامعة لميتد نئي دهلي.
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