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*

**

امللخص
يتجلى أدب الشعراء الثالثة أي أمحد شوقي وحممد اهلراوي املصريني والشاعر اإليراني عبااس ميايين شاريف يف أدب األطفاا؛ وذا ا
األدب يهتم بشرحية معينة من اجملتمع إذ يأ تي ذ ا النوع بأسلوب بسيط ومشوّق و يكون قوامه الكلمة اجلميلة وعماده اخليا؛ وغرضاه إمتااع
املتلقي الصغري وتعليمه وته يبه.
وقد اعتمدت الدراسة كل االعتماد على دراسة النصوص الشعرية هلؤالء الشعراء الثالثة وعلى طاقة اللغة الشعرية وإمكانياتهاا الفنياة
واجلمالية واإلبداعية مبنهجية األسلوبية املقارنة اليت تعتمد على اللغة ،وتنبثق من مقارنة األدبني يف لغتني خمتلفت ني شأنها كشأن األدب املقارن
غري أن تركيزذا على اللغة واألسلوب .وتدور األسلوبية املقارنة بداخل النص واألدب املقارن خبارج النص.
إنّ ذوالء الشعراء تشابهوا يف إنشاد موضوع واحد يف شعرذم لألطفا؛ وذو قصيدة "الكتاب" .وذ ا البحث يعتمد على دراسة القصيدة
وفق األسلوبية مبستوياتها األربعة أي املستوى الصوتي (املوسيقى الداخلية واخلارجية) واملستوى الداللي (تعاجل فيه الوظائف اجلمالية)
واملستوى النحوي واملستوى الفكري .وتد؛ النتائج أن من ميزاتهم الشعرية يف املستوى الصوتي ،التنسيق والتناغم بني املوسيقى الداخلية
واخلارجية وللتكرار بأمناطه املختلفة دور خاص يف حتقيق اإليقاع الصوتي وتبيان الشعور النفسي .ويف املستوى الفكري كان مضمون شعرذم
تربية الطفل وتعليمه وعاطفتهم ذي الفخر واحلب بالعلم .ويف املستوي الداللي يتبني لنا أن اخليا؛ يف شعر مييين كان من نوع اخليا؛ التأليفي يف
حني يكون خيا؛ شوقي ابتكاري وخيا؛ اهلراوي بياني ،كما أنّ ذؤالء الشعراء استعانوا بالصور الفنية منها التشبيهات واالستعارات
البسيطة ،وسيلة للتعبري عن مشاعرذم وأحاسيسهم ،كما أن وحدة املوضوع ذي تربية الطفل وتعليمه وتقوية روح التضامن.
الكلمات املفتاحية :األسلوبية املقارنة ،شعر األطفا؛ ،شوقي ،اهلراوي ،مييين شريف.
1اا تاريخ التسلم1393/2/9 :ذا .ش تاريخ القبو؛1393/6/29 :ذا .ش.
* أستاذ مشارك يف قسم اللغة العربية وآدابها جبامعة «بوعلي سينا».
** طالب الدكتوراه يف فرع اللغة العربية وآدابها جبامعة «بوعلي سينا».

Email: s.abdi75@gmail.com
Email: jauadmohammadzade75@yahoo.com
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1ا املقدمة
التجربة الشاعرية يف أساساها برباة لغوياة ،فالشاعر ذاو اال ساتخدا الفاين للطاقاات احلساية والعقلياة والنفساية والصاوتية ويعاد
استثمار خصائص اللغة من أذم مسات الشعر بوصفها مادة بنائية ،فالكلمات والعبارات يف الشعر يقصد بهما بعث صورة إحيائية،
ومن خال؛ ذ ه الصور يعيد الشاعر إىل الكلمات قوة معانيها التصويرية الفطرية يف اللغة.
إن أدب كل شاعر يتكوّن من عناصر متيزه عن غريه وذ ه العناصر ذي اخلياا؛ واملوسايقى والفكارة والعاطفاة وغريذاا ،وطريقاة
نسج ذ ه العناصر كلها مع بعضهم تشكل أسلوب األديب فل لك يكون لكل شاعر أو كاتب ،أسلوبه اخلاص وإذا قُورن النصوص
األدبية بعضها ببعض تبني األسلوب.
أدب األطفا؛ كأدب الكبار شكل من أشكا؛ األدب يف صيغ قصص وأشعار وحكاياات تساتلز دراساته ملاا فياه مان اخلصاائص
األدبية والوظائف التعليمية والرتبوية واألخالقية ويستلز إسهامه أيضا إساهاما فعااال يف بنااء شخصاية األطفاا؛ .واألطفاا؛ ميّاالون
بطبعهم إىل إيقاع الطرب فل لك يعترب الشعر أحد فنون أدب األطفا؛ يستل ه من خال؛ إيقاعاتاه وأنغاماه ويعتارب أيضاا وسايلة ذاماة
لته يب وجدان األطفا؛ وتنمياة أذواقهام األدبياة .ومان الشاعراء الا ين اذتماوا بها ا الفان يف األدب العرباي أمحاد شاوقي اا أماري
الشعراء ا وحممد اهلراوي وذما الشاعران املصريان الل ان أدخال إىل الشعر العربي احلديث يف مصر شعر األطفا؛ ،حيث أرادا به أن
يضعا لألطفا؛ املصريني شعرا غنيا تتوفّر فيه القيم التعليمية واألخالقية واخليالية .والشاعر اإليراني عبااس ميايين شاريف1رائاد أدب
األطفا؛ بعد

بان ال ي يعترب أبا ألدب األطفا؛ يف إيران وقد استطاع أن خيرج األدب من جما؛ الكبار إىل الصغار.

يف ذ ه املقالة نتعرض لألسلوبية املقارنة بني الشاعرين املصريني والشاعر اإليراني يف قطعة شعرية مسماة با"الكتاب" عند ثالثتهم
بأسلوب وصفي ا حتليلي مبنهجية األسلوبية املقارنة اليت تسلط الضوء على األدب مبنظار لغوي ومبا هلا من امليزات املقارنة اليت تنبثق
من مقارنة األدبني يف لغتني خمتلفتني شأنها شأن األدب املقارن غري أن جما؛ عملها يساتوعب اللغاة واألسالوبية وبعال مان نصاوص
األدب موضوع درس ووسيلة عمل يف نفس الوقت .وأما األسئلة األساسية اليت تبحث عنها املقالة فهي:
1ا ما ذي امليزات األسلوبية املقارنة يف أسلوب الشعراء الثالثة؟
2ا ما ذي مشابهاتهم الشعرية وميزات كلّ منهم؟
3ا أيهم أقرب إىل أدب األطفا؛ أسلوبا؟
والفرض الرئيسي ال ي بين عليه البحث ذو:
1ا تظهر التشابهات يف مضامينهم الشعرية ويف املستوى املوسيقى وبعض امليزات اللغوية.
2ا من املمكن أن يكون شعر اهلراوي أقرب إىل أسلوب أدب األطفا؛ ألن شعره ميثل أدب األطفاا؛ متثايال كاامال ا إىل حاد ماا ا
ويناسب مستواذم وخصائص منوذم ومتطلباتهم.
وستحاو؛ الدراسة أن تتلمس رؤية ذؤالء الشعراء الثالثة يف لغاتهم وقادرة األصاوات والرتاكياب والادالالت علاى التعابري عان
تكلام الرؤياة الرتبوياة بااالرتكيز علاى املساتويات األسالوبية األربعااة أي املساتوى الصاوتي وتعااجل فيااه املوسايقى الداخلياة (اإليقاااع
والسجع واجلناس وصور التكرار ،منها الرتصيع ورد العجز على الصدر وتكرار الكلمات بأنواعهاا وتتاابع اإلضاافات) واملوسايقى
اخلارجية (الوزن والقافية) ،واملستوى النحوي (الرتكييب) وعوجل فيه استخدا الشعراء لأللفاظ وطبيعة ذ ه األلفاظ وأنواع الرتاكيب
اجلملي ،واملستوى الداللي ،كما تدرس فيه الوظائف اجلمالية ،منها االستعارة والتشبيه وصور اخليا؛ والعاطفة واالنزياح وكل ما
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ميت بصلة بالبالغة القدمية واحلديثة واملستوى األخري ذو املستوى الفكري (املضمون واملوضوع) ،فالفكر ،كما يرى الفكار اللغاوي
املعاصر يتكوّن ويتشكل كلّما عبّرنا عنه بالكلماات ،وذكا ا فانن متعاة اللغاة الفنياة ذاي متعاة إعطااء الفكار والشاعور املعبّار عنهماا
تشاكيال االياا عتعااا وعالقاة ذا ه الظااواذر األسالوبية بالشااعور النفساي والتاأثري الا ي يرتقاي إىل الفنياة األدبيااة (خفااجي وآخاارون،

 ، 1992ص  .)11من ذنا يتبني لنا أن التحليل األسلوبي للنص الشعري ذو حتليل جملموعة من الظواذر اللغوية اليت تأتي من بادايتها
الظاذرة الصوتية ،والنحوية ،والبالغية ،والفكرية .ويف اإلطار األسلوبي تتحاوّ؛ ذا ه الظاواذر إىل جمموعاة مان التنظيماات بنساب
متفاوتة لكن النقطة اليت جيب االذتما به ذي دور اخلياا؛ وأثاره يف تشاكيل النظاا الشاعري ا الصاوتي ،والاداللي والنحاوي ا عناد
الشاعر أو املبدع ألن دور اخليا؛ بالغ األذمية يف تشكيل اللفا واملعناى ويرجاع إباداع الشااعر أو املبادع وقدرتاه علاى خلاق املعااني
اجلديدة إليه بغض النظر عن كون املعنى مطروقاً أو مبتكراً هل ا السبب أصبح اخليا؛ عند ذؤالء الشعراء الثالثة موضوعا للبحث.
بناء على ذ ا اعتمدت ذ ه الدراسة كال االعتمااد علاى الانص الشاعري هلاؤالء الشاعراء الثالثاة ،وعلاى طاقاة لغاتهم الشاعرية
وإمكانياتها الفنية واجلمالية واإلبداعية ،وال تزعم ذ ه الدراسة لنفسها القادرة علاى اساتنفاد القضاايا أو الظاواذر الايت تتعلاق بلغاة
الشعر عند ذؤالء كافة  ،ولكنها حتااو؛ أن تكاون مادخال نقاديا لدراساات أكثار تفصايال ،وأعماق تنااوال ،وأرحاب ساعة مان ذا ه
الدراسة.
1ا2ا الدراسات السابقة
أما بالنسبة إىل الدراسات السابقة فهناك كتب ومقاالت متنوعة خمتلفة حو؛ الشعراء الثالثة ،منها مقالة« :سبك شناساى اشاعار
كودك و نوجوان عباس ميينى شريف» ،كتبتها مريم خليلي جهانتيغ ومسعود زندواني ( 1391ذا.ش) .درست املقالة أسلوب ميايين
شريف الشعري دراسة عامة موجزة ووصلت إىل أن أشعار ميايين شاريف متيازت مبيازة الساهولة واخلطابياة املباشارة .ومقالاة "فاراز و
فرودها ى ميينى شريف" كتبها كاووس حسن لي ( 1339ذا.ش) ،وقد عاجل فيها الدكتور كاووس لي مكوّنات قوة شاعره وضاعفها
وأشاد بدور ميينى شريف بصفة معلّم األطفا؛ واعترب االذتما بشاعر األطفاا؛ والفتياان واملثاابرة علاى إجيااد إنتاجاات لألطفاا؛ مان
مكوّنات قوة شعره واخلطابية املباشرة والرؤية التقليدية إىل الشعر واالستطراد املُمل من مكوّنات ضعف شعره.
ومقالة «پيوندهاى آوايى وشعر عباس ميينى شريف» ألسداهلل شعباني (1336ذا.ش) وقد اذتم الباحث فيها باملستوى الصوتي
يف شعر مييين شريف وتناو؛ أشاعاره

باان وقاارن بينهماا وحتا ّد عان ا خارين مثال پروين دولاتآباادى وحمماود

كيانوش وارتبط بني أشعارذما وأشعار ميينى شريف ووصل إىل أن ميينى شريف استفاد من األدب الشعيب وعناصر الثقافة الشاعبية
واستطاع أن يُحد تيارا متمايزا يف أدب األطفا؛ ويا كر أساباب اااح شاعره وذاي ا مان وجهاة نظاره ا موسايقى شاعره والتالعاب
بالكلمات واملثابرة .ومقالة «القيم الرتبوية ودورذا يف قصص األطفا؛ دراسة يف قصص كامل الكيالني» حلساني كيااني حياث تنااو؛
القيم الرتبوية منها الدينية والروحية واخللقية يف قصص األطفا؛ لكامل الكيالني.
وكتابان عنوانهما أدب األطفا؛ بني كامل كيالني وحممد اهلراوي ألمحد زلط ( ،) 1991وذو يقارن باني الكيالناي واهلاراوي
ووصاال إىل أن كالذمااا ماان رُوّاد أدب األطفااا؛ يف األدب العربااي وكتاااب أدب األطفااا؛ بااني أمحااد شااوقي وعثمااان جااال؛ كتبااه
( ،) 1991تناو؛ قصص الطفولة بني أمحاد شاوقى وعثماان جاال؛ بالبحاث ويساتخلص إىل أن معظام أعماهلماا كانات مرتااة
وليست هلما فكرة ويعترب أعماهلما من أوائل األعما؛ العربية يف أدب األطفا؛ وذما دراستان حتليليتان نقديتان.
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وكتاب أدب األطفا؛ فن املستقل كتبه الدكتور أنور عبداهلل احلميد املوسى ( ) 2111وذو كتاب حديث غين يتمحور حو؛ ذ ا
الفن ويقد منوذجا من روائد أدب األطفا؛ ويقو بتحليله .وأطروحة املاجستري بعنوان« :تقويم النصوص الشعرية يف كتاب القاراءة
واحملفوظات للصفوف الثالثة العليا من املرحلة االبتدائية يف ضاوء معاايري أدب األطفاا؛» كتباه خالاد بان خااطر بان ساعيد العبيادى
(1121ذا)،فهو يعاجل أشعار األطفا؛ املوضوعة يف كتب املرحلاة االبتدائياة ،ولكنناا ال نكااد نعثار علاى دراساة ملوضاوع األسالوبية
املقارنة بني ذؤالء وأيضا مل اد دراسة اعتمادت علاى قصايدة «الكتااب» باني الشاعراء الثالثاة وإن تناولات الدراساات شاعر ذاؤالء
الشعراء مبثوثة فكانت عامة ومل ترتكز على موضوع وقصيدة واحدة.
2ا التعاريف واملفاذيم
2ا1ا الشعر وأدب األطفا؛
ألدب األطفا؛ تعاريف عدة ،منها « :أدب األطفال هو إبداع ،مؤسس على خلق فين يعتمد بنيانه اللغوي على ألفاظ سهلة ميسرة فصيحة
تتفق والقاموس اللغوي للطفل باإلضافة إىل خيال شفاف غري مركب ومضمون هادف متنوع وتوظيف كل العناصرحبيث تتفق أسااليب ااطتتهاا
وتوجهاتهااا مدمااة عقليااة الطفاال وإد اكااه» (عباادالفتاح ، 2111 ،ص 23مصاااحب 1331 ،ذااا.ش ،ص  12نقاال عاان روشاانفكر وزمالئهااا،

1391ذا.ش ،ص  ،)113فهو وسيلة الرتقاء لغة الطفل وت وقه األدبي .ويعترب شعر الطفل وسيلة لإلمتاع والرتفية وجلب السارور لاه
والتعبري عن انفعاالته ،كما يقو؛ اهلييت « :يؤلف أدب األطفال دعامة ئيسية يف تكوي ن شخصيات األطفال عن طريق إسهامه يف منوهم العقلي
والنفسي واال جتماعي والعاطفي واللغوي وتطوير مدا كهم وإغناء حياتهم بالثقافة اليت تسمى ثقافة الطفل ،وتوسيع نظاراتهم إىل احليااة وإ هااف
إحساساتهم وإطالق خياالتهم املنشئة» (اهليتى ، 1911 ،ص .)12

إن الشعر كأحد فنون أدب األطفا؛ يكون وسايلة ذاماة إلمتااع الطفال ألن الطفال ياأنس باإليقااع منا أياماه األوىل ويطارب لاه
الكلمة املنغمة ،وخباصة إذا اتسمت الكلمة املنغمة بسهولة اللف ووضوح املعنى وتناسق احلروف ،حيث تنبعث من ذلك إيقاعاات
مؤثرة تادخل البهجاة والفرحاة يف قلاوب األطفاا؛ ،والشاعر علاى حساب ميزاتاه لايس خالياًا مان ذا ه املالماح ،كماا يقاو؛ اياب
الكيالني « :إن الشعر افد مهم من وافد ثقافة الطفل ،وهو يف نفس الوقت مصد متعة وسعادة ويُعَدُّ من أقوى املؤثرات يف تربية الذوق الفاين
واحلس اجلمالي ملا جيتمع له من حالوة اإليقاع و شاقة التعتري وجاذبية الصو ة» ( ، 2111ص  .)93إن فن الشعر «إضافة إىل أنه يلتّي جانتاً من
حاجاتهم اجلسمية والعاطفية ،فهو باعتتا ه فناً من فنون أدب األطفال يسهم يف منوهم العقلي واألدبي والنفسي واال جتماعي واألخالقي» (أبو معا؛،

 ، 1933ص  .)93أدب األطفا؛ سواء أكان شعرا أو نثرا ميهدذم للحياة يف عامل الغد ومينحهم املاادة املعرفياة واملعلوماات واملهاارات
والقيم (أمحد ، 2119 ،ص .)11

أذداف أدب االطفا؛ ذو التعبري األدبي اجلميل املؤثر الصادق يف إحياءاته ودالالته وال ي يستلهم قيم اإلسال ومبادئه وعقيدتاه
وجيعل فيها أساسا لبناء كيان الطفل عقليا ونفسيا ووجدانيا وسلوكيا وبدنيا ويُسهم يف تنمية مداركه وإطالق مواذبه الفطرية وقدراته
املختلفة وفق األصو؛ الرتبوية اإلسالمية (خاطر ، 2111 ،ص .)61

2ا 2ا املهاد النظري للبحث
تعترب الدراسة األسلوبية من أذم جماالت املعاصر وذاي حتتال مكاناة متميازة يف الدراساات األدبياة واللغوياة احلديثاة والسايما يف
علو النقد األدبي والبالغاي .علام األسالوب ذاو الا ي يطلاق علياه يف اإلاليزياة ( )stylisticوالباحاث فياه ذاو ()stylistician
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وكلمة ( )stylesمبعنى عود من الصلب كان يستخد يف الكتابة ،ثام أخا ت تطلاق علاى طريقاة التعابري عناد الكاتاب (عباداملطلب،
 ، 1991ص  .) 131ذ ا العلم يقو بتحليل األعما؛ األدبية واكتشاف قيمتها اجلمالية والفنياة وأيضاا « يساتخدمها الكاتاب أو الشااعر

لتوصيل أفكا ه وعواطفه وخياله إىل قرائه» (عبدالغين والربازي  ، 2112 ،ص  .)13كل أسلوب صورة خاصة لصاحبه تُبيّن طريقة تفكاريه
وكيفية نظره إىل األشياء وتفسريه هلا وطبيعة انفعاالته .أما األسلوبية املقارنة 1فهي علم له شروط وذي:
ا ذي علم على غرار ما قا عليه األدب املقارن ل لك كاان شاأن الرتااة فيهاا كشاأنها يف األدب املقاارن وتُعاد مان أذام روافاد
الدراسة اليت تغ ي األسلوبية املقارنة ألنها تثري البحث وترفع من طاقة الانص االساتيعابية .وبعباارة أخارى تعاد الرتااة العصاب
احلساس للتبادالت (اخلطيب ، 1999،ص .)13

ا إن األسلوبية املقارنة علم يدرس الكال يف مستوى األسلوبية بني اللغتني املختلفاتني وتعماد علاى املقارناة باني األسااليب لتابني
خصائصها املميزة عن طريق مقابلتها بغريذا إذن تبني مدى التربير ال ي يقع يف العالقة بينهاا فمقابلاة األسااليب املهماة ذناا بنظائرذاا
ذناك لتقدير درجة االختالف بني النصني يف التعبري ،وحاد اخلاروج يف عناصار التحليال ومساتوى السامو باالكال وحا النجااح يف
إخراج صور اجلما؛ (الطرابلسي ، 1932،ص  .)31واملقارنة ذنا تنشأ من اختالف اللغات وال غري.
ا يتحتم على النصوص املقارنة حد أدنى من االشرتاك يسمح للناقد التقريب بينها يف البحث و«قد يكاون اال شااا يف املوضاوع أو
الغرض العام مع االشاا يف املؤلِف ا بني مؤلَفاته يف لغتني ا أو عدم االشاا فيه أو اشااكا يف املؤلِف مع ا ختالف يف املوضاوع أو الغارض أو يف

جنس الكتابة كما قد يكون اال شاا يف نوع األسلوب فقط» (املصدر نفسه ،ص  ،)33ال شك أن جما؛ الدراسة يكون أاع وأوسع ونتيجة
البحث أمثر كلما كانت عناصر االشرتاك بني األثرين أكرب.
ا يقتضي يف األسلوبية املقارنة حضور نصني فأكثر وتعتمد على خمتلف مستويات األسالوبية وبعال مان نصاوص األدب موضاع
درس ووسيلة عمل يف نفس الوقت.
ا إنها تبدأ بالوصف والتحليل وتنتهي بالدرس والتقييم .تقييم مستوى الرباعة اللغوياة ومهارتهاا يف الانص (أو النصاوص) الا ي
يتوجه إىل املتلقي ودرجة ااح املنشيء ومده إىل اإلطار الكفيل ال ي جيلب له النجاح.
ا إن األسلوبية املقارنة ترتكز على العالقات ،عالقات النصوص بعضها ببعض ا خر طبعا ال بالنسبة إىل تأثري السابق يف الالحق
بل يف متشابهات بينهما ومتمايزات كل منها على حدة.
ا جيب أن يكون يف ذ ه الدراسة عنوان النصني أو النصوص حماددا وكانات شارحية املقصاود حمادود املعاامل وموضاوعها واضاحا
ب اته.

 .1إن األسلوبية املقارنة تعتمد املقارنة أساسا هلا ووجدنا ذ ا املصطلح يف دراسة لسيد اهلادي الطرابلسي يف معرض احلديث عن ذ ا املصطلح وإلقاء
الضوء عليها غري أن تصورنا خيتلف عن تصوره هل ا العلم حيث أنه يشرتط أالّ تتجاوز األسلوبية املقارنة حدود لغة واحدة ويقو؛ :ال جيوز األسلوبية
املقارنة بني مستويات خمتلفة من اللغة الواحدة (أي مستويي الفصحى والعامية) ،ولكننا اد أنه يف ذ ا اجملا؛ ال يصيب ألسباب ،منها :مفردة املقارنة
نفسها اليت يتكون منها ذ ا املصطلح وذي تنبثق من مقارنة األدبيني يف لغتني خمتلفتني ،كما كان ذ ا أساس األدب املقارن ويقر سيد الطرابلسي نفسه يف
مقالته اليت بصدد حتديد إطار ذ ا املصطلح بأن األسلوبية املقارنة ذي علم على غرار ما قا عليه األدب املقارن .وبقناعتنا املرجع الرئيس ذو اللغتان
املختلفان على األقل ألن االذتما بالدخيل من األساليب اليت فيها فوائد اة فهي تثري اللغة وختصبها.
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ا أ مّا السؤا؛ األساسي الا ي خيطار بباا؛ املخاطاب فهاو أناه ماا ذاو الفارق باني األسالوبية املقارناة واألدب املقاارن؟ كماا قلناا إن
األسلوبية املقارنة ذي علم على غرار ما قا عليه األدب املقارن لكن ختتلف عنه يف جهات أخرى ،منها:
ا األسلوبية املقارنة علم توصيفي لكن األدب املقارن علم تقييمي.
ا األسلوبية املقارنة ذي منهج نقدي أدبي لغوي يعين بدراسة النصوص األدبية من خال؛ النص ذاته ومهمتهاا األساساية الرتكياز
على العناصر اجلوذرية والداخلية للعمل الفين والكشف عن قوانني اإلبداع ال ي ذو العالمة الرئيسية لألعما؛ األدبية وذاي مانهج
ال يهتم بالعوامل اخلارجية لكن األدب املقارن عالوة على اللغة يهتم بالعوامل البيئية والتارخيية ألن املعرفة التارخيية حتتل ركناً ذامااً
يف دراسة التأثري فهي وسيلة لكشف الصالت الثنائية يف األدب (املوسى ، 2111 ،ص .)31

ا األدب املقارن فارع مان فاروع العلام يُادرس مان خاللاه األدب القاومي مان حياث تاأثره أو تاأثريه يف آداب قومياة أخارى لكان
األسلوبية املقارنة ال متيل إىل التأثر والتأثري .واألسلوبية املقارنة تدور بداخل النص واألدب املقارن تدور خبارج النص.
3ا عرض املوضوع
3ا 1ا األسلوبية املقارنة يف قصيدة "الكتاب"
إن قصيدة "الكتاب" عند ميايين شاريف وشاوقي واهلاراوي 1شاعر تعليماي حيفظهاا األطفاا؛ يف املدرساة االبتدائياة وقلماا ينساون
األشعار اليت حيفظونها يف الصغر ،وذ ا يؤثر يف عقوهلم ويساوقهم إىل تعلام الكتاب وقراءتهاا .والشاعر التعليماي ذاو الشاعر الا ي
يهدف إىل إعطاء األطفا؛ بعض احلقائق واملعارف واألفكاار اجلديادة يف ضاوء مقوماات الشاعر األساساية ،فيحوّهلاا إىل لوحاة فنياة
شعرية نابضة باحلياة يف شكل تصوير بديع تعزز وترسخ املعلومة والفكرة يف ذذان الطفال (العبيادى ، 2113 ،ص  .)26لا لك دراساة
أسلوبهم يف املستوى الصاوتي ،املساتوى الاداللي ،املساتوى النحاوي (الرتكاييب) واملساتوى الفكاري تاؤدي إىل الادخو؛ يف نصاهم
والبحث عن مكامن اإلبداع واالكتشاف عن تشابهاتهم األسلوبية.

.1

أمحد شوقي ( 1363ا  ) 1932يف مصر كان أو؛ من ألف أدبا لألطفا؛ باللغة العربية واستفاد فيما كتبه لألطفا؛ من قراءته يف الفرنسية والسيما

حكايات الفونتني الشهرية (برغيش ، 1996 ،ص  31ا  .)31ويكون شعر شوقي لألطفا؛ يف اجلوانب التالية :قصائده عن الطفولة ا أناشيد وأغاني
لألطفا؛ ا احلكايات الشعرية على لسان احليوان (زلط ، 1991 ،ص  .)111على الرغم من أن أمحد شوقي ذو صاحب أو؛ صيحة عربية واعية يف
نهاية القرن التاسع عشر إلجياد أدب للطفل العربي إالّ أن نتاجه الشعرى للطفل مل يكن منوذجا كافيا لسد حاجة الطفل العربي .ل لك جاء بعده حممد
اهلراوي ،وأو؛ ما كتبه لألطفا؛ منظومات قصصية بعنوان «مسري األطفا؛ للبنني» ثم «مسري األطفا؛ للبنات» يف ثالثة أجزاء ثم أغاني األطفا؛ يف أربعة
أجزاء وكتب قصصا نثرية كثرية .حممد اهلراوي ( 1331ا  .) 1939ذو رائد مرحلة التأليف املستقل والتنوع الفين يف شعر األطفا؛ عن الفرتة الزمنية اليت
شهدت التخصص الفين والتوسع يف نظم ذ ا اجلنس األدبي املستحد حيث توفر على نظم شعر متنوع وسهل لألطفا؛ الشاعر حممد اهلراوي ،فأصدر
ديوانه املرسو "مسري لألطفا؛" عا ( 1922زلط ، 1991،ص .)11
ولد عباس مييين شريف ( 1293ا 1363ذا.ش) يف طهران حبي البامنار .وذو أو؛ من قا بكتابة أدب األطفا؛ يف حني أنه كان شاعرا متبحرا قادرا على
الوصو؛ إىل األطفا؛ وأكثر قدرة على رعاية املعايري الرتبوية .يغلب يف إنشائه روح املعلم وتفاد من آثاره األدبية يف الكتب االبتدائية (خليلي جهانتيغ،
1391ذا.ش ،ص  6ا  ،)1وكان «فرخي اليزدي» يعرّفه بشاعر احلرية ( 1261ا 1313ذا.ش) ،وله دور ذا يف تكوين شخصيته (حسن لي،
1339ذا.ش،ص  .)1قا مييين شريف يف البداية باحملاكاة عن األشعار املطبوعة يف الكتب األخرى ثم تأثرّ

( 1261ا 1311ذا.ش) أب

الشعر الطفل يف إيران ،فنظم أشعارا كثرية لألطفا؛ اإليرانيني ووقف هلم قسما كبريا من عمره (شعباني1336 ،ذا.ش ،ص .)113
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3ا 1ا 1ا املستوى الصوتي
إن البحث عن مكامن اإلبداع يف النص يستوجب التوقف عند البنى الصوتية اليت متثل جزءا ال يتجزأ من ذيكلية القصيدة ،كما
أن تعريف الشعر بأنه كال موزون مقفى يلفت النظار إىل ركن ضروري والز للشعر ،وذو ركن املوسيقى اليت تتمثل يف املوسايقى
الداخلية واخلارجية« .إن األطفال يتتهجون بالوزن واإليقاع دون االكااث باملعنى وكذلك يستجيتون للقافية الواحادة يف الشاعر والتكارا يف

اإليقاع ألن التكرا يؤكد التاأثري الصاوتي واملعناى واملوضاوع» (أباو معاا؛ ، 1933 ،ص  ،)99لا لك تعتارب املوسايقى الداخلياة واملوسايقى
اخلارجية عنصرين ذامني يف بنياة الشاعر وتلعباان دورا حمورياا يف التاأثري علاى نفاوس األطفاا؛ ألنهماا تاثريان الطفال وتدفعاناه ألداء
حركات منظومة متناسبة مع ما يسمع من حلن الشعر وموسيقاه.
3ا 1ا 1ا 1ا املوسيقى الداخلية
النغم الناشئ عن انسجا احلروف ضمن الكلمة الواحدة وتناسق الكلمات ضمن اجلملة يف نهاية املوسيقى اليت تنبعث من تآلف
اجلمل أو العبارات ضمن النص األدبي حبيث تكون اجلمل متناغمة متقاربة الوقع واإليقاع والانغم (عبادالغين والاربازي ، 2112 ،ص

 .)11تتجلى إحساسات الشاعر باحلروف والكلمات والعبارات اليت تأتي يف النص أو أجزاء منه متسقة ومتجاوبة.
أ) املوسيقى النابعة من تكرار احلروف
يلعب تكرارُ احلروفِ دوراً عظيماً يف املوسيقى اللفظيّة ،فقد تشرتك الكلمات يف حارف واحاد أو أكثار ،وتكاون هلا ا االشارتاك
فائدة موسيقيّة عظيمة ،وقيمة نغميّة جليلة تؤدي إىل زيادة ربط األداء باملضمون الشعريّ .ذ ا يكون مطلوبا ألن يسهل على الطفال
حف الشعر ويعطيه الفرصة لفهم املعاني.
يسهم التكرار يف شعر مييين شريف سواء كان تكرارا للحرف أو الكلمة أو الرتكيب يف تشكيل األنغا احلسانة واإليقااع اجلميال.
تعد ظاذرة التكرار الصوتي لبعض احلروف يف شعر مييين من الوساائل الايت تثاري اإليقااع الاداخلى بواساطة تردياد حارف بعيناه يف
الشطر أو البيت وتعكس حالته الشعورية .جلأ مييين شريف إىل استعما؛ حروف املد بشكل واسع وذي "األلف والواو والياء" وتكرار
ذ ه احلروف ذو قيمة صوتية عظيمة ويبعث إيقاعاً ايالً وموسيقى ع بة ماؤثرة معبّارة وحيارك عاطفاة األطفاا؛ .يعاد ذا ا التكارار
أيضاا أبساط أناواع التكاارار .وقاد جااء صااوت الضامة الطويال يف اللفظااتني (دوساتى و باساود) وصااوت الفتحاة الطويال يف( :يااار،
مهربامن ،دانا ،خوش بيان وغريذا) وصوت الياء يف( :دوستى و باىزياان) الايت كاررت مارات يف الشاعر لغارض املبالغاة والتعظايم
والتوكيد يف شرح املعنى.

(اعى از مولفان1361،ذا.ش ،ص )13

وقد نشأ أيضا عن تردد صوت النون نوعٌ من املوسيقى ذات الرنّة والغنة ترتاح إليها األُذن ونالح وضوحا صوتيا شديدا ورنينا
مدويّا يف أكثر األبيات اليت يشيع فيها صوت النون ،فأنشأ إيقاعا مدذشا ينسجم مع حالة الشوق لألطفا؛.
ويف النموذج ا خر تكرّر صوت الدا؛ ا االنفجاري ا يف ذ ا البيت أربع مارات ،وذاو مان األصاوات اجملهاورة الايت هلاا قاوة يف
السمع وذ ه امليزة تسبب التناغم بني األصوات واملعاني« :پندت دهم فراوان ....من يا پند دامن» (املصدر نفسه).
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وأما يف شعر اهلراوي فتكرّر يف بداية قطعته الشعرية حرف اهلمزة (أ) وذو مان األصاوات ذات الوضاوح السامعي لا لك سُامي
باجلرسي ألن الصوت يعلو عند النطق به وألجل ذلك ذو شدة وحدة كما يشاذد يف ذ ا البيت:
أنااااااااااااااااااااااا فَتَااااااااااااااااااااااى ذو أدب

أقااااااااااااااارأ خَاااااااااااااااريَ الكتاااااااااااااااب
(اهلراوي ، 1926،ص )33

وك لك تكرر حرف باء ومد األلف يف ذ ا البيت:
إن خَابَااااااااااااااااااات األصاااااااااااااااااااحابُ

فَصاااااااااااااااااااااااحِ الكتاااااااااااااااااااااااب
(املصدر نفسه)

وتكرر حرف الباء ومد األلف أيضا يف قطعة الشوقي للمبالغة:
أَنااااااا مَاااااان بَاااا ادحلَ بِالكتاااا ابِ الصِااااااحابا

لَااااا ا م أَجِاااااااد لاااااااي وافِيااااااااا إَال الكِتاباااااااا

صاااااااااحِبِ إَنُ عِتتَاااااا اهُ أَو لَاااااااام تَعِاااااا ابُ

لَاااااااايسَ بِالواجِاااااا ادِ لِلصاااااااااحِبِ عابااااااااا
(شوقى 1122 ،ذا ،ص )11

يتميز صوت «الراء » بأ نه صوت تكراري والتكرير صافة قاوة ومنهاا (املكارر) وذاو حارف مان أصاوات ذات الوضاوح السامعي
العالي كما يشاذد يف شعر ثالثتهم« :يروي لي األشعا  ...وَاألدب امل ختا فالعلم يف السطو  ...يسري إىل الصدو » ( املوسى ، 2111 ،ص
 « ،) 111من يا مهربامن ....پندت دهم فراوان ...مان ياا پند دامن» (اعاى از مولفاان1361،ذاا.ش ،ص  « ،)13فتخيّرهاا كَماا تَختاا ُهُ...
وَادحخِر يف الصَحبِ وَالكتبِ اللتابا» (شوقى 1122 ،ذا ،ص .)11

نالح يف ذ ه األبيات التتابع والرتدد والتكرار يف املعنى لوجود حرف الراء ،وك لك تبعث احلركة الايت تالئام حركاة فعالياات
األطفا؛ ويضفى على اإليقاع قوة وانسجاما وحيوية ،كما يقو؛ سيد قطب « إن اإليقااع املانغم املقسام يف الشاعر جيعلاه مصااحتا للتعاتري
اجلسدي بالرقص عن االنفعاال ت احلسية كما جيعله أقد على تلتية التعتري الوجداني بالغناء» (سيد قطب ، 1991 ،ص .)62

ب .املوسيقى النابعة من تردد األلفاظ
يُعد تكرار األلفاظ واملفردات شكالً آخر من أشكا؛ التكرار املتداولة يف شعر مييين وقد عبّر الشاعر عن الصورة األفقية والنسقية
به ا التكرار ،حيث ترتدد الكلمة نفسها أكثر من مرة أو ت كر الكلمة ثم تأتي بعدذا صيغة من مشاتقاتها ويولاد انساجاما يف اإليقااع
وتاكيدا للمعنى كاللفظني (فراوان و من و زبامن ي پند ي پند دانم) .تكرر ذ ا النوع من التكرار يف شعر اهلراوي حيث يقو؛:
إن خَابَااااااااااااااااااات األصاااااااااااااااااااحابُ

فَصاااااااااااااااااااااااحِ الكتاااااااااااااااااااااااب
(اهلراوي ، 1926،ص )33

فقد تكرّرت لفظة الكتب والكتاب واألصحاب والصاحب تكرار االشتقاقي .وقد تكررت األفعا؛ يف أبيات شوقي التالية:
إَن يَجِاااااااااادني يَتَحَاااااااااادحث أَو يَجِااااااااااد

مَلَااااااالً يَطاااااااوي األَحاديااااا اثَ اقتِضاااااااابا

تَجِاااااادُ الكتاااااابَ عَلااااااى النَقاااااادِ كَمااااااا

تَجِاااااا ادُ اإلَخااااااااوا نَ صِاااااااادقًا وَكِااااااااذابا

صااااااااااااااالِبُ اإلَخااااااااااااااوانَ يَتغياااااااااااا اكَ

وَ َشااااااايدُ الكتااااا ابِ يَتغيااااا اكَ الصَاااااااوابا
(شوقي 1122 ،ذا ،ص .)11
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إن التكرار النسقي والعمودي لفعل (جيد) وتكرار الفعل (يبغيك) يؤدي إىل تأكيد املعنى وترسيخه يف أذذاان األطفاا؛ االبتدائياة
وتفجري انفعاالتهم.
ج .املوسيقى النابعة من تكرار الرتاكيب
يقصد به تكرار الة أو سطر شعري يف مطالع املقاطع أو خواتيمها .وقد كارّر ميايين الاة (مان ياار مهرباامن) مارتني يف بداياة
الشعر يف شطر األو؛ ويف خامتته يف الشطر الثاني ال لتأكيده على ذ ه اجلملة وسهولة حفظه فحساب وإمناا تكارر ذا ا يف شاعر ميايين
ليد؛ على شدة تأثري املوسيقى ودوره اهلا بالنسابة إىل عناصار أخارى يف الشاعر .ذا ه امليازة متيّاز شاعر ميايين عان الشااعرين شاوقي
واهلراوي.
بعض الفنون البديعية املعتمدة على التكرار
أما الصناعات البديعية التى تؤدي دورا إيقاعيا يف الكال خاصة الصناعات اللفظية منها فردّ العجز على الصدر والرتصيع .وقد
استخد شوقي واهلراوي ومييين ذ ين الفنني البديعيني إلغنااء أشاعارذم باملوسايقى .وردّ العجاز علاى الصادر ضارب مان ضاروب
التكرار ،يرد يف الشعر إلحدا نغمة موسيقية يف حشو البيت الشعري .إحدى اللفظتني يف احلشاو واألخارى يف نهاياة عجاز البيات،
كما استخدموه يف أشكاله املختلفة:
أَنااااااا مَاااااان بَاااا ادحلَ بِالكتاااا ابِ الصِااااااحابا

لَاااااام أَجِاااااااد لاااااااي وافِيااااااااا إَال الكِتاباااااااا
(شوقي1122 ،ذا ،ص )11
(اعى از مولفان1361،ذا.ش ،ص )13

إن خَابَاااااااااااااااااااااات ا ألصااااااااااااااااااااااحابُ

َف صااااااااااااااااااااااااااحِ الكتااااااااااااااااااااااااااب
(اهلراوي ، 1926،ص )33

عا أكسب البيت نوعا من املوسيقى الشعريّة الداخليّة القائمة بني مفرداتاه ،تكارار الكلماات الاواردة يف صادر البيات يف عجازه،
فربط ب لك بني موسيقى شطري البيت ،إذ إنّ صدى أصوات صدره تردّد مُرجّعا يف عجزه.
الرتصيع :ذو توازن األلفااظ ماع توافاق األعجااز أو تقاربهاا (اهلاايي ، 1991 ،ص .)312ويعاد عنصارا مساتكمال مان عناصار
املوسيقى الداخلية ،يلجأ إليه الشاعر ليحقق باستخدامه تناسقا يف البنية الشعرية ،فيجعل ألفااظ القصايدة ،أشاد متاساكا ويساهم يف
زيادة موسيقى البيت ،والرتصيع يف شعر اهلراوي يقع بني لفظيت (السمر والصور ا جييبين ويريبين ا البيان واللسان وغريذا) يف حني
نالحظه يف شعر مييين بني اللفظني (مهربامن و زبامن) ،وك لك يرى الرتصيع يف بيت شوقي باني اللفظاني (الصاحابا والكتاباا) .ومثال
ذ ه احملسّنات اللفظية يؤدّي إىل مزيد من اإلتقان الصوتي ال ي يؤثّر يف حسن األسلوب وقوّة املعنى.
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واجلدو؛ ا تي يوضح لنا كيفية استخدا املوسيقى الداخلية عند ذؤالء الشعراء الثالثة:
املوسيقى الداخلية

تكرا احلروف

تكرا احلروف

تكرا الكلمة

املشاكة

تكرا السطر

الاصيع

د العجز على الصد

الشعري

حاااااروف املاااااد
قصيدة مييين

(الااااااااااف وواو

مد األلف

ويااااء) وحااارف

والراء

(

) يف البيت
الثالث

الدا؛
الكتاااااااااااااااااااب
قصيدة اهلراوي

حااارف اهلمااازة

مد األلف

والكتااااااااااااااااب

وحاااارف الباااااء

والراء

واألصااااااااحاب

ومد األلف

(
)
الساااااامر والصااااااور،

-

(أصحاب وصاحب)

جييااااااااااااااااااااااااااااااابين

يف البيت الثاني

ويريبين،البيااااااااااااااان
واللساااااان ،ساااااطور

والصاحب

وصدور
(كتااب وكتاااب) البياات
األو؛ (صاااااااااااااحب،
قصيدة شوقي

حرف الباء ومد

مد األلف

الكتااااااااااااااااب،

والراء

الصاحب ،جيد

األلف

صااااااااحب وتعاااااااب ،الصحابا والكتابا
-

عاب)،البياااات الثاااااني
(بااد ،بااد)،يف البياات
الثااااااااامن (يبغيااااااااك،
يبغيك) البيت األخري

3ا 1ا 1ا 2ا املوسيقى اخلارجية
الوزن والرمت (اإليقاع) ال ي يتحقق بالتكرارات من أبرز اخلصائص الصوتية يف القصيدة العربية يدرس عروض الشعر وموسيقاه
اخلارجية من البحر العروضي والروي والقافياة .وقاد بسّادت موسايقى الشاعر عان طرياق حباور الشاعر وقوافياه الايت تعاد األركاان
األساسية يف تكوين النص الشعري.
إن كل بيت يف شعر ذؤالء الشعراء الثالثاة مُؤلفاف مان شاطرين متسااويني علاى الشاكل الكالسايكي لكان ميايين وشاوقي التزماا
مسى ذ ا النوع من الشعر يف األدب الفارسي الغز؛ ويف األدب العربي القصيدة.
بالقافية الواحدة يف كل األبيات والشطر األو؛ .وقد ّ
تكون استجابة الطفل للشعر املقفى أكرب حيث تستكمل خصائص الشعر املوسايقية بالقافياة وتازداد جاذبيتاه .اساتخد شاوقي البحار
الرمل التا على تفعيلة "فاعالتن" ذي نغمة خفيفة جداً ،وتفعيالته مرنة للغاية ويف رنتاه نشاوة وطارب .يصاعب علاى الطفال حفا
البحر الكامل يف حني استخد ميينى كاهلراوي ،البحر القصرية اجملزوءة لسهولة حفظه وتداوله على األلسن ودوره يف تنمية التفكري
لدى األطفا؛ .ذ ا يد؛ على خربة الشاعرين اجلمالية ووعيهما الفين لوظيفة اإليقاع اللغوي املوسيقي عند الطفل .أما حممد اهلراوي
فاستخد حبر الرجز ،و«يكون هذا التحر مضطربا ألنه يكثر فيه اجلوازات والتغريات وال يثتت على حال واحد ويف هذا ما يسهل على الشعراء أن
ينظموا عليه» (فاخوري ، 1931 ،ص .)69

اختار الشاعر ذ ا البحر ألن طبيعاة موضاوعه تقتضاى ذا ا البحار املضاطرب مالءماة ماع تفاعال األطفاا؛ ،لا لك البحار الرمال
والرجز تضمنا تفاعل الطفل احلركي والغنائي على حسب ميزاته اليت توجد فيهماا كا لك تشاري كتاب العاروض أن ذا ا البحار مان
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أسهل البحور نظماً و أكثره استعماالً هل ا السبب مساه األسالف حبمار الشعراء وذو صاحل لنظم العلو التعليمي (الشاايب، 1991،
ص .)323

وأما القافية يف شعر اهلراوي فقافية شاطر األو ؛ ذاي نفاس قافياة الشاطر الثااني وذا ا ذو تااثري قاوي يف حفا املقطوعاة لتناوع
القوايف وكل زوج على قافية واحدة ختالف بقية القوايف يف األبيات التالية .إن كلمة القافية والروي ذات قيمة موسايقية يف البيات ألن
تكرارذما يزيدان يف وحدة النغم .وكلمات القافية يف شعرذم ذات معان متصالة مبوضاوع القصايدة .حارف الاروي (بااء) مشارتكة يف
شعر شوقي (بني الشفتني) وعلى حسب خصائصه تشيع الشوق والشجاعة واحلب يف نفس األطفا؛ ولز تكراره يف نهاية كال بيات
يف حني قافيته خمتلفة.
إذا كان روي الشعر متحركا مسيت القافية مطلقة ،والقافية املطلقة تكون أوضح يف السمع وأشاد أساراً لاألذن ألن الاروي فيهاا
يعتمد على حركة بعده قد تستطيل يف اإلنشاد وتشبه حينئ حرف مد ،لا لك القافياة يف شاعر شاوقي موصاولة حبارف ماد (األلاف)
تعطي حدة وقوة وسهولة يف النطق ومتكّن يف السمع و"األلف" رمز لعلياء الشاعر وعزة نفسه وترفعه وحركة حرف الروي (الفتحة)
تالئم حالة الشاعر النفسية وذي الفخر .واحلا؛ أن كلمات القوايف يف شعر مييين (مهربامن و خوش بيامن و بى زبامن

دامن) خمتلفة

لكن حروف القوايف (امن) مشرتكة ومكررة حتى النهاية.
ختتلف القوايف والروي يف كل بيت من شعر اهلراوي ملا يقتضيه البحر الرجز .أمّا التحليل اإلحصائي يف املوسايقى اخلارجياة فهاو
متمثل يف اجلدو؛ ا تي:
املوسيقى اخلارجية

البحر العروضي

نوع القافية

حرف الروي

قصيدة مييين

جمزوء الرجز

مقيّدة (سكون حرف الروي)

(آمن)

قصيدة اهلراوي

جمزوء الرجز

مطلقة (حركة حرف الروي املتغرية)

(املتغرية بني الراء والياء والنون)

قصيدة شوقي

رمل مسدس حم وف

مطلقة (حركة حرف الروي املمدودة)

(الباء)

3ا 1ا 2ا املستوى الرتكييب
أمّا الغرض الرئيسي من ذ ا املساتوى فهاو متمثال يف مفاردات العناوان ولايس إال اكتشااف اخلصاائص اللغوياة والرتكيبياة حياث
يتناو؛ الدارس يف ذ ا املستوى استخدا الشعراء الثالثة لأللفاظ ومعرفة أي نوع من األلفاظ ذو الغالب؟ وما ذي طبيعتها؟ وذال يف
النص ألفاظ غريبة أو حوشاية أو ألفااظ مألوفاة؟ وذال تكتساب ذا ه األلفااظ دالالت جديادة يف الساياق؟ أمّاا بالنسابة إىل الرتاكياب
فالباحث يدرس ويهتم بالرتاكيب اليت يستخدمها ذؤالء الشعراء ومبعرفة أي نوع من أناواع الرتاكياب الايت تغلاب علاى الانص .ذال
يغلب عليه الرتكيب الفعلي أو اال مسي؟ أو تغلب عليه اجلمل الطويلاة املعقّادة أو القصارية؟ يف النهاياة ياؤدّي ذا ا األمار إىل معرفاة
أسلوب الشاعر بعضه ببعض.
إذا كان من الضروري أن يتفق اإلنتاج األدبي يف حقل األطفا؛ مع درجة منوذم النفسي فنن اللغة اليت يكتب بهاا جياب أن تتفاق
مع درجة منوذم اللغوي (ايب ، 1991 ،ص  ،)11فاللغة أداة لنقل الشعور والتعبري عن التجربة واأللفاظ وسيلة للتعبري اللغوي .ل ا
تقو األلفاظ بدور ذا يف بناء النصوص اللغوية .إن شاعر األطفا؛ يف مرحلة الكتابة املبكرة عليه أن يستخد اللغة التصويرية وخيتار
األلفاظ وينتقيها حتى يساعد الطفل على تصوير احلقائق اجملردة تصويرا أقرب للفهم ويبعد امللل عن نفسه.
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1ا من حيث املفردات والرتاكيب يتصف شاعر اهلاراوي وميايين شاريف بالوضاوح والبسااطة واإلجيااز .ويضام شاعرذما األلفااظ
والرتاكيب اليت يستطيع الطفل أن يفهمها إذا رآذا مكتوبة ويساتخدمها فعاال يف كالماه ويتفاق ماع مساتوى الطفال ودرجاة مناوه مان
النواحي النفسية واللغوية .استخد الشاعران اجلمل القصرية أو متوسطة الطو؛ ،والكلمات املألوفة واملوحياة املنساجمة ال احلوشاية
والوعرة وبنبا اجلمل الطويلة املعقدة ألن اجلملة القصرية أشد قربا إىل الطفل إذ إن الطفل يريد من اجلمل نتيجاة ساريعة وذاو قليال
الصرب ال حيتمل وال حيمل نفسه كثريا من املشقة حيث يفضّل أن يتسلم النتائج جاذزة يف كثري من األحيان .واحلا؛ أن أمحاد شاوقي
غزير املفردات فال يرعى مستوى النمو اللغوي والعقلي للطفل ألن ألفاظه ليست سهلة فهي خارجة عن قاموسهم اللغوي وفهمهم
فال يدركها الطفل إال بعد أن يتقد به العمر .منوذجا من تلك األلفاظ :اقتضاب ،عابا ،بد؛ ،يطوى وغريذا.
2ا مل يبتعد مييين وشوقي عن االنزياح الشعري 1فنالح ذ ا العدو؛ الشعرى عند مييين يف فعل النهي (مباش) ،وذو االنزياح
النحوي أي عد؛ الشاعر عن قواعد لغة املعيار وما؛ إىل القواعد القدمية الايت تارك اساتعماله الياو (اناورى وامحادى ، 1336،ص

 . )12يشاذد أيضا ذ ا االنزياح يف شعر شوقي حيث يقو؛:
أَنااااااا مَاااااان بَاااا ادحلَ بِالكتاااا ابِ الصِاااا احابا

لَااااااام أَجِاااااااد لاااااااي وافِيااااااااا إَال الكِتاباااااااا
(شوقي1122 ،ذا.ش ،ص )11

إن الباء يف ذ ا التعبري تلحق باملرتوك ،وتسمى باء الرتك أي ترتك الكتاب ،وحقّه أن يقو؛« :أنا من باد؛ بالصاحاب الكتاباا».
ويعرتف الشاعر يف الشطر الثاني بتفضيل الكتاب على الصِّحاب وألجل ذ ا ال يشتمل البيت األو؛ على الفكرة الواحادة ،وتكاون
املباعدة بني ركين البيت.
3ا مييل شعر الشعراء الثالثة إىل األلغااز و األحااجي حياث ااد فيهاا غموضاا ومان خصاائص وميازات األلغااز أنهاا تتكاوّن مان
كلمات ومعان متناقضة أو مركبة بأسلوب يثري الدذشة وحتتوي على معنى خفي .يتوفر كل ذ ه امليزات يف شعر ثالثتهم:
(اعى از مولفان1361،ذا.ش ،ص )13
كلَّمااااااااااااااا أَخلَقتُااااااااااااااهُ جَاااااااااااااادحدَني

وَكَسااااااني مِااااان حِلاااااى الفَضااااالَ ثِيااااااب
(شوقي1122 ،ذا ،ص )11

حيلااااااااااااااااااو باااااااااااااااااااه التياااااااااااااااااااان

ومااااااااااااااااااا لااااااااااااااااااه اللسااااااااااااااااااان
(اهلراوي ، 1926،ص )33

1ا ا إطااالق تااوالي الصاافات اخلاصااة ذات ت اأثري انفعااالي يف الطفاال ولاايس علااة لااه وذ ا ا يف شااعر ميين اى« :يااار مهربااان ،دانااا و
خوشزبان ،دوستى ذنرمند» ،ويف شعر اهلراوى«:حديث السامر ،احلكاياة ،مازين ،لطيفاة ،حيلاو» ،ويف شاعر شاوقي« :وافياا،
والفضل ،ووداد ،وصدقا ،وصاحل اخلوان ،ورشيد الكتب».

 .1إن االنزياح مصطلح نقدي استعمل على نطاق واسع يف الدراسات األسلوبية والنقدية واللسانية العربية .وذو «استعمال املتدع للغة املفردات والااكيب
والصو  ،استعماال خيرج بها عما هو معتاد ومألوف حبيث يؤدي ما ينتغى له أن يتصف به من تفرّد وإبداع وقوة جذب وأسر» (مرادى وقامسى1391 ،ذا ،ص

 ،)111أو بعبارة أخرى إعطاء املفردات مدلوالت أخرى غري ما ذو هلا تؤدى إىل اا؛ اللغة.

قصيدة "الكتاب" عند أمحد شوقي وحممد اهلراوي وعباس مييين شريف (دراسة أسلوبية مقارنة)

55

1ا استعمل ثالثة الشعراء يف البداية ،ضمري التكلم (أنا) وذو لف يد؛ على الفخر والشجاعة مبصااحبة الكتاب باد؛ الصاحاب.
وذ ا يد؛ على مدى قيمة الكتاب ونفعه وفخامة شأنه ،ولكن بدأ اهلاراوي وشاوقي مقطوعتهماا بلساان الطفال مباشارة وذاو نهاج
أعمق داللة من القص على لسان الشاعر:
(اعى از مولفان1361،ذا.ش ،ص)11
أنااااااااااااااااااااااااااا فَتَااااااااااااااااااااااااااى ذو أدب

أقااااااااااااااااارأ خَااااااااااااااا اريَ الكتاااااااااااااااااب
(اهلراوي ، 1926،ص )33

أَنااااااا مَاااااان بَاااا ادحلَ بِالكتاااا ابِ الصِااااااحابا

لَااااااام أَجِاااااااد لاااااااي وافِيااااااااا إَال الكِتاباااااااا
(شوقي ، 1122 ،ص )11

6ا إن األطفا؛ ينفرون من أيّ مضمون أدبي يشعرون أنه مفروض عليهم حتى وإن كان أسلوبه مناسابا وذا ا يلزمناا أن نتجناب
افتعا؛ احلواد أو اإلكثار من املضامني ذات الطابع الدعائي السافر (اهلاييت ، 1911 ،ص  .)111مل يبتعاد شاوقي وميايين أيضاا عان
أسلوب الوع واإلرشاد والنصح املباشر كما جاء يف األبيات التالية:
فَتَخَيحرهااااااااااااااا كَ مااااااااااااااا تَختااااااااااااااا ُهُ

وَادحخِااااار يف الصَاااااحبِ وَالكتااا ابِ اللتاباااااا
(شوقي ، 1122 ،ص )11

"فتخريذا وادّخر" أسلوب أمر للنصح واإلرشاد وفيه تشبيه لقواعد اختيار الكتب بقواعد اختيار الصديق،كما جاء ذ ا األسلوب
يف شعر مييين ،حيث يقو؛:

(اعى از مولفان1361،ذا.ش ،ص )13

وكأنّ شعر مييين وشوقي أدب وعظي على لسان الكتاب ويكون يف صياغة النصيحة وذ ا مشرتك بينهما لكن ابتعد اهلراوي عن
ذ ا الصياغ.
1ا استعمل اهلراوى ،املضارع املعتل الناقص كثريا يف شعره بالنسابة إىل ساائر األفعاا؛ وذا ا األمار ياد؛ علاى االساتمرار ،كماا
يشاذد يف أبياته التالية:
أسااااااااااااااااااااااااااااأله جييااااااااااااااااااااااااااااتين

عاااااااااااان كاااااااااااال مااااااااااااا يااااااااااااريتين

حيلااااااااااااااااااو باااااااااااااااااااه التياااااااااااااااااااان

ومااااااااااااااااااا لااااااااااااااااااه اللسااااااااااااااااااان
(اهلراوي ، 1926،ص )33

يف حني يتجه أسلوب شوقي حنو مضاعفة الفعل مضعف العني أو استخدا الفعل املضعف:
أَنااااااا مَاااااان بَاااا ادحلَ بِالكتاااا ابِ الصِااااااحابا

لَااااااام أَجِاااااااد لاااااااي وافِيااااااااا إَال الكِتاباااااااا

كلَّمااااااااااااااا أَخلَقتُااااااااااااااهُ جَاااااااااااااادحدَني

وَكَسااااااني مِااااان حِلاااااى الفَضااااالَ ثِياباااااا

صُاااااااحتَةَ لَااااااام أَشاااااااك مِنهاااااااا يتَاااااااة

وَوَدادِ لَااااااااااااام يُكَلِّفاااااااااااااين عِتاباااااااااااااا
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إن جيِااااااااااادني يَتَحَااااااااا ادحث أَو يَجِاااااااااااد

َم لَااااا االً يَطاااااااوي األَحاديااااا اثَ اقتِضاااااااابا

فَتَخَيحر هااااااااااااااا كَمااااااااااااااا تَختااااااااااااااا ُهُ

َوادحخِااااار يف الصَاااااحبِ وَالكتااا ابِ اللتاباااااا
(شوقى 1122 ،ذا ،ص )11

فهو متوسل بالتضعيف لتحقيق قيمة أسلوبية تفيض مبعاني القوة والشدة ومن املعلو « أن التضعيف هو أحد الوساائل التعتريياة الايت

يعرب بها عن قيم انفعالية وعاطفية» (رزقه  ، 2112 ،ص  ،)333استخد مييين األفعا؛ املركباة (
) يف شعره لدالتها وتأثريذا يف ذذن األطفا؛.
ومن ذنا نشري إىل ميزة أخرى يف شعر اهلراوي وذي التقليال مان ا ساتعما؛ احلاا؛ منصاوبا مفاردا أو مقادرا الاة ألن اساتعما؛
الصيغ النحوية غري مألوفة لدى الطفل ال يدركها إال حني يتقاد باه العمار .وقاد يعاد؛ عان االساتعما؛ املاألوف للغارض البالغاي:
االستفها خيرج يف البيت التالي عن معنى االستخبار إىل التعبري عن الكثرة وأخرج اهلراوي االستفها عن معنااه احلقيقاي إىل معاان
أخرى ليحقق أغراضا بالغية ،كالتكثري« :كم قَصح لي حكايةً  ...لطيفَة للغاية».
إن شوقي مل يبتعد عن األسلوب البالغي السيما استعماله أسلوب التأكيد يف شعره( :مل أجد وافياً إال الكتاباا) أسالوب مؤكاد
بالنفي «مل» واالستثناء «إال» وتصوير الكتاب بصاحب ويفيّ( :ليس بالواجد للصاحب عابا) تعبري ايل يؤكاد ماا سابق أن الكتااب
صاحب ال يبحث عن عيوب أصدقائه ،وكلمة «عابا» نكرة للتقليل والباء حرف جر زائد على خرب ليس ،يؤكد أن الكتااب صاديق
ويف .وك لك شوقي استخد اجلملة االعرتاضية اليت تضعف أسلوبه وتبعده عن عامل الطفل لصعوبته وإطنابه للحف :
ب ا
صاااااحِبِ ا َإ ُن عِتتَاا اهُ أَو لَاااام َتعِاا ا ُ

لَااااااايسَ بِالواجِااااااادِ لِلصااااااااحِبِ عاباااااااا
(شوقى 1122 ،ذا ،ص )11

3ا 1ا 3ا املستوى الداللي
إذا كان للصور الكالمية أشكا؛ خمتلفة يف األدب فنحن نقصد بالصور الشعرية يف حبثنا ذ ا ماا اساتخدمه ذاؤالء الشاعراء الثالثاة
من التشبيه واالستعارة فيما اخرتناه من األبيات .ومن املعروف أن التشبيه واالستعارة من أذم الطرق اليت يستخدمها الشاعر يف أداء
املعاني ولالستعارة قيمة خاصة يف الشعر حبيث ال ميكن أن يكون الشعرشعرا بدونها ل لك قاد خصصاناذما بالبحاث والدراساة ألن
هلما أثرا عظيما يف توضيح الفكرة.
إن اخليا؛ عنصر أساسي يف الشعر يف ايع تعاريفه قدميا وجديدا (شفيعي كدكين1333 ،ذا.ش ،ص  3ا  .)1حتتوى الصور البيانية
مكانا خصبا يف الشعر ألنها ترتعرع فيه املعاني الشعرية كما يقو؛ سيد قطب عن التصوير الفين« :إنه يعرب بالصو ة احملسّة املتخيلة عن
املعنى الذهين ،واحلالة النفسية وعن النموذج اإلنساني والطتيعة التشرية،كما يعربّ بها عن احلادث احملسوس واملشهد املنظو » (غنيم، 2111 ،
ص  .)12إن اخليا؛ وسيلة لتصوير العاطفة وذو يكسب األسلوب قوة وروعة حتببه إىل القراء وجيعله مشوقا (عبدالغين والربازي،

 ، 2112ص  ،)31وذو أكثر العناصر قدرة على التعبري عن العاطفة ،وتتعدد أنواع اخليا؛ إىل ثالثة أنواع وذي:
ا اخليا؛ االبتكاري :ذو ال ي يؤلف صورا حسية جديدة ،عناصرذا موجودة يف ذاكرة األديب ،وذي ال تقد الواقع اخلارجي
كما ذو يف حدود املادية ،وإمنا تقدمه على شكل جديد ،ولكن يف حدود ما ميكن أن يوجد يف العامل اخلارجي واحلياة املعقولة.
ا اخليا؛ التأليفي أو املؤلف :ذو خيا؛ يوجد بني األشياء املتشابهة إذا كان يضمها إطار عاطفي واحد ،أو حالة نفسية متماثلة،
كأن تستدعي إحدى صور الطبيعة لنفس األديب صورة مشابهة.
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ا اخليا؛ البياني أو التفسريي :وذ ا اخليا؛ ال يعين بوصف األشياء اخلارجية ،إناما حياو؛ تفسريذا ،كأن جيساد الشااعر الطبيعاة
إنسانا ،أو يتمثلها فتاة حسناء بغية تفسري ااهلا (الشايب ، 1991 ،ص  211ا .)216

ولكن صور اخليا؛ يف شعر األطفا؛ تكون قليلة وحمدودة حملدودية فهم األطفا؛ هلا وذي غالبا ما تكاون حمسوساة تعاين حباواس
الطفل اخلمسة اليت من خالهلا يكتشف العامل احمليط به .فيستعني الشاعر باخليا؛ ألن احلقيقة اجملردة ال تكتفياه للتعابري عان شاعوره،
كما أن اخليا؛ يولّف الصور لترتجم العاطفة ويساعد على القارئ تصوير احلقائق اجملردة تصويرا أقرب للفهم ويبعد امللل عان نفاس
القارئ .ويكون للتشخيص حضور بارز وملحوظ يف شعر ذؤالء الشعراء:
إن خَابَاااااااااااااااااااااات األصااااااااااااااااااااااحابُ

فَصااااااااااااااااااااااااااحِ الكتااااااااااااااااااااااااااب

أسااااااااااااااااااااااااااااأله جييااااااااااااااااااااااااااااتين

عاااااااااااان كاااااااااااال مااااااااااااا يااااااااااااريتين

حيلااااااااااااااااااو باااااااااااااااااااه التياااااااااااااااااااانُ

ومااااااااااااااااااا لااااااااااااااااااه اللسااااااااااااااااااان

كاااااااااااااااام قَاااااااااااااا اصح ىل حكاياااااااااااااا اةً

لطيفَاااااااااااااااااااااااااااااة للغاياااااااااااااااااااااااااااااة

يااااااااااااااااروي لااااااااااااااااي األشاااااااااااااااااعا

وَاألدب املختااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
(اهلراوي ، 1926،ص )33

(اعى از مولفان1361 ،ذا.ش ،ص )13
صُاااااااحتَةَ لَااااااام أَشاااااااك مِنهاااااااا يتَاااااااة

وَوَدادِ لَااااااااااااام يُكَلِّفاااااااااااااين عِتاباااااااااااااا
(شوقى1122،ذا ،ص )11

نرى أن مييين ال يعتمد على املعاني احلسية اليت تتجسم يف املبصرات واملسموعات وامللموسات وال ترتكز على احملسوسات حتى
تكون مفهومة وحمببة عند األطفا؛ بل يركز على استخدا اجلمل واأللفاظ الدالة على املعاني اجملردة ،حنو( :مهرباان ا داناا ا خاوش
بيان ا پند ا دوستى ا سود ا زيان ا غافل) .وقد استعمل مييين واهلراوي الصور البيانية األخرى غري التشخيص يف شعرذما ومنها:
االستعارة التمثيلية اليت استعملها اهلراوي فهي ذو تأثري ق وي يف قلوب األطفا؛ وغرضاها البالغاي عان إتيانهاا ذاو احلاث علاى
احلف والتعلّم « :فالعلم يف السطو  ...يسري إىل الصدو »  .إن شوقي بالنسبة إىل اهلراوي يعمد إىل اخلياا؛ بشاكل كابري ،ويصانع مناه
صورا فنية يعرب بها عن املعاني اليت يريد لألطفا؛ .وغلباة ناوعني مان الصاور البالغياة (االساتعارة والتشابيه) وتناوع التشابيهات باني
البسيطة (مفرد مبفرد) والتشبيهات املركبة (صورة بصورة) بارزة يف أبياته وذ ا ما جعل فهام بعاض صاوره صاعبا لألطفاا؛ ،إذ إنهاا
ليس يف قاموسهم اإلدراكي .ومن أمثلة الصور البيانية يف شعر شوقي قوله:
كلَّمااااااااااااااا أَخلَقتُااااااااااااااهُ جَاااااااااااااادحدَني

وَكَسااااااني مِااااان حِلاااااى الفَضااااالَ ثِياباااااا
(شوقى1122 ،ذا ،ص )11

حيث شبه الكتاب مبعلم جيدد املعلومات وذ ا يد؛ على مدى نفع الكتاب .ويكون االستعارة تبعية يف كلمة (جددني) أي شبه
ازدياد املعلومات بالتجديد.
ويف قوله« :كساني من حلى الفضل ثيابا» (املصدر السابق) .شبه الكتاب بشخص يكسو قارئه بثياب الفضل والصفات احلميدة ،وذ ا
يد؛ على أثر القراءة يف ته يب النفوس ،ويف قوله:
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صُاااااااحتَةَ لَااااااام أَشاااااااك مِنهاااااااا يتَاااااااة

وَوَدادِ لَااااااااااااام يُكَلِّفاااااااااااااين عِتاباااااااااااااا
(املصدر السابق)

شبه الكتاب بشخص ال يشك يف صحبته صديق صايف الوداد ال يكدره عتاب ،وك لك يف قوله:
إ ن يَجِااااااااااادني يَتَحَاااااااااادحث أَو يَجِاااااااااااد

مَلَااااا االً يَطاااااااوي األَحاديااااا اثَ اقتِضاااااااابا
(املصدر نفسه)

شبه الكتاب بشخص يتحد أو ميتنع عن الكال ملعرفته مبقتضى األحوا؛ ،ويف قوله:
تَجِاااااادُ الكتاااااابَ عَلااااااى النَقاااااادِ كَمااااااا

تَجِاااااا ادُ اإلَخااااااااوانَ صِاااااااادقًا وَكِااااااااذابا
(املصدر نفسه)

فالكتب يف ميزان النقد كاألصدقاء بد البعض صاحلا والبعض فاسدا ،كما بد بعض األصادقاء خملصاا وبعضاهم كاذباا .وذا ا
تشبيه مركب استخدمه الشاعر لشدة تأثريه وقوة معناه .ويف البيت التالي:
صااااااااالِبُ اإلَخااااااااوانَ يَتغياااااا اكَ التقااااااااى

وَ َشااااااايدُ الكتااااا ابِ يَتغيااااا اكَ الصَاااااااوابا
(املصدر نفسه)

إن الصديق الصاحل يريد لك الصالح واهلداية والكتاب القيم يهديك إىل احلق والصواب ويبعدك عن الباطال والوقاوع يف اخلطاأ
(تشبيه املركب) .يف كل التشبيهات اليت أوردذا شوقي جعلت للجامد (الكتاب) الروح وصافات اإلنساان وذا ا ياد؛ علاى خصاوبة
خيا؛ الشاعر يف إنشاد الشعر لألطفا؛.
إن اخليا؛ قليل االستعما؛ يف شعر مييين ويكون مان ناوع اخلياا؛ التاأليفي أي يساتفيد مان الصاور املاضاية الايت يرتبطهاا حبالتاه
النفسية اليت ترتكز على التعليم البحت وتغلب عليها الصبغة الرتبوية املباشرة كما نالح يف ذ ا البيت:
ولكن خيا؛ شوقي ابتكاري يؤلف بني العناصر املعروفة من قبل ليحد فيها صورا جديدة ،مثل:
كلَّمااااااااااااااا أَخلَقتُااااااااااااااهُ جَاااااااااااااادحدَني

وَكَسااااااني مِااااان حِلاااااى الفَضااااالَ ثِياباااااا
(شوقى1122 ،ذا ،ص )11

وأما خيا؛ اهلراوي فبياني وذو اخليا؛ البسيط املعتمد على البيان وذو قريب سهل الفهم ،كقوله« :كام قَاصح ىل حكاياةً  ...لطيفَاة

للغاية».
العاطفة :العاطفة ذي االنفعا؛ النفسي لصاحب النص فهي حترك نفسي بينما الفكارة شايء عقلاي (عبادالغين والاربازي، 2112 ،

ص  .)21ومبا أن اللغة ذي الوسيلة املعتادة يف التعبري عن العواطف واالنفعاالت النفسية ميكن الوصو؛ إىل مكنونات صااحب الانص
عن طريق أسلوبه ألن « األسلوبية تد س وقائع التعتري يف اللغة املنظمة من ناحية حمتواها العاطفي ،أي التعتري عن وقائع اإلحساس عارب اللغاة،

وفعل اللغة يف اإلحساس» (عبداملطلب  ، 1991 ،ص  .)131وتتميز عواطف الشعراء حبدة عواطفهم وسرعة انفعاالتهم النفسية.
إن الشعر خياطاب الوجادان البشاري وحيارك كوامناه بفضال مضامونه الشاعري .وعاطفاة الشاعراء الثالثاة عاطفاة الفخار واحلاب
واالستمتاع مبصاحبة الكتب وتعلُّم الفضائل والوصو؛ إىل املثل العليا واملعاني السامية بقرائته والكراذة والدذشة من قراءة الكتب
اليت ال تربط بهم وليست فيها فائدة .و العاطفة عميقة صادقة قوية عند اهلراوي ومييين ألن عاطفتهما تأثرت يف نفس قارئها وذازت

قصيدة "الكتاب" عند أمحد شوقي وحممد اهلراوي وعباس مييين شريف (دراسة أسلوبية مقارنة)
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وجدانه ،حتى بعد مضي السنوات يت كرذا املتلقون ذكرا ع با ،كما أن ثباتها واساتمرارذا باارز ألنهاا تبادو قوياة مان البداياة حتاى
النهاية وال خيمد وجودذا يف كافة أبياتها يف حني قلّما تظهر ذ ه املالمح يف شعر شوقي.
وحتظى كل ذ ه القصائد الثالثة بصدق العاطفة إذ إنها تنبعث عن سبب غري زائف والمصطنع وتكون عميقة تهب لألدب قيماة
خالدة وال سيما شعر اهلراوي ومييين شريف وقد قيل « :إن الكالم إذا خرج مان القلاب وصال إىل القلاب و إذا خارج مان اللساان جيااوز

اآلذان» (الشاايب ، 1991 ،ص  ،)191ومتثل ذ ه القصائد الثالثة أدبا راقياا و ذا صافة أخالقياة أي بقطاع النظار عماا فياه مان السارور
واللا ة تبعااث فينااا ماايال إىل األخااالق أي إىل الكتااب ومالزمتهااا واااد يف ذا ه القصااائد نوعااا ماان اإلعجاااب الا ي حنسااه جلمااا؛
األسلوب من صفاء العبارة واا؛ الوزن وروعة اخليا؛ إذن اد فيها مسو العاطفة .وقد انسجمت العاطفة مع أفكار الانص وجاوّه
العا يف شعر مييين شريف واهلراوي وتناسق اخليا؛ والعاطفة اليت ختد اهلدف العا للنص وذو اهلدف التعليمي لألطفا؛.
الوحدة الفنية :متتلك ذ ه القصائد الثال وحدتها ،وذي تدور حو؛ موضوع واحاد وذاو الكتااب ،وذاو ياثري مشااعر واحادة
قوامها اإلعجاب وذو مصدر اخلري والنمو االجتماعي واخللقي .اعت ذ ه القصائد الثال باني عناصار الارتا القاديم يف احلفااظ
على الناحية الشكلية من وزن وقافية و باني عناصار التجدياد ألنهام بادءوا قصاائدذم مبوضاوعها األصالي رغام ذلاك مل ختارج يف
إطارذا العا عن عمود الشعر العربي أو الشكل التقليدي للقصيدة .عندما نقارأ شاعر ميايين نارى أن أجازاء القصايدة ترتاباط بعضاها
ببعض فالبيت الثاني يرتبط بالبيت األو؛ بتضامنه معنااه وتكامال لبناتهاا يف تشاكيل لوحاة فنياة كاملاة ،كماا نالحا دقاة يف اختياار
الك لمات املعبّرة عان إمتااع املتلقاي الصاغري وتعليماه وته يباه وعلاى رغام ذا ا التناساق الا ي ناابع مان الاروابط النحوياة واللغوياة
واملنطقية ،ما يربط أجزاء القصيدة بعضها ببعض ذو وحدة الشعور واإلحساس عند الشاعراء الثالثاة وذا ا ماا حتقاق هلا ه القصاائد
الثال ولعل ال ي ساعد على وحدة القصائد ذو قصرذا.
واألمر امللفت للنظر يف ذ ه القصائد الثال أن شعر ميينى شاريف حُكاي عان لساان كتااب علاى نقايض شاعر اهلاراوي وأمحاد
شوقي الل ان ألقياذما خطابيا ووعظيا وتأثري شعر ميينى شريف أكثار مان شاعر اهلاراوي وشاوقي ألن األطفاا؛ يشابهون أنفساهم باه
ويدخلون يف شعره.
3ا 1ا 1ا املستوى الفكري
يتناو؛ الشعر يف مضمونه األحاسيس والعواطف والتجارب اليت تقويه وتعمقه ولكنه عند األطفا؛ يبتعاد عان املاثريات احلاادة
اهلاوى والرثاااء وشااعر املاارارة واهلجاااء أو األساى احلاازين والكراذيااة املقيتااة والقسااوة املفرطاة أو احلاانني إىل الااوطن البعيااد (العمااري،

 ، 2113ص  .) 31واهلدف الرتبوي ذاو اهلادف األو؛ لثالثاة الشاعراء ووسايلة ذاماة لغارس القايم واألخالقياات والعلام واجملاد يف
األطفا؛ وفيها ا ثار اإلجيابية يف تكوين األطفا؛ وبناء شخصياتهم .وتكاون يف ذا ه القصاائد األذاداف املعرفياة والوجدانياة وتقوياة
روح التضامن بني األطفا؛ اعتمادا على العادات الطيبة والنفور من العادات السايئة ،وتنمياة روح النقاد عناد الطفال وتنمياة قدرتاه
على التمييز بني اجليد والرديء ،والشعور باملتعة والراحة وتنمية األحاسيس واملشاعر واملهارات ،وال وق الفاين واماتالك مهاارات
القراءة والكتابة والتحد وزيادة الثروة اللغوية وتقويم ألسنة األطفا؛ وكتاباتهم عن طريق التدريب على سالمة النطاق ،كماا أنهاا
تكشف عن مواذب األطفا؛ ومواطن اإلبداع لديهم مثل الصوت املعرب اجلميل وفن اإللقاء وموذبة تأليف الشعر وموذبة الاتلحني،
وتسهل عليهم النمو االجتماعي واخللقي وتكسبهم السلوك واملهارات اليت تساعدذم على التعامل والتوافق مع أصدقائهم.
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1ا نتائج البحث
استخلصنا بنظرة األسلوبية املقارنة إىل أن قطعة الشعر "الكتاب" عند الشعراء الثالثة كالسيكي الشكل والتزموا بالوزن والقافية.
واسااتخدموا البحااور التاى تالئاام مااع تفاعاال األطفااا؛ ،كااالبحر الرجااز والرماال .وتناولنااا شااعرذم يف إطااار األساالوبية املقارنااة الاايت
تساتعرض األشااعار يف املساتويات الصااوتية (القافياة والبحااور واإليقااع) ،والدالليااة (التشابيه واالسااتعارة وصاور اخليااا؛ واالنزياااح
والعاطفة) ،والرتكيبة (املسائل النحوية) ،والفكرية (املضمون واملوضوع).
ا من حيث املفردات والرتاكيب يتصف شعر اهلراوي ومييين بالوضوح والبساطة واإلجياز ،ويضام شاعرذما األلفااظ والرتاكياب
اليت يستطيع الطفل أن يفهمها وحيفظها ،واستخدما األلفاظ والرتاكيب الساهلة واجتنباا الغريباة غاري املألوفاة ومااال إىل اإلقاال؛ مان
املفردات والرتاكيب اجملازية إال ما جاء عفوا وجلئا إىل التكرار،لكن شوقي بالنسبة إليهم غزير املفردات .ومل يبتعد مييين وشوقي عن
االنزياح الشعري ويكون ذ ا العدو؛ الشعري من النوع النحوي عنادذما .ومييال الشاعراء الثالثاة إىل اساتخدا األلغااز واألحااجي
ألنها تكوّن من كلمات ومعان متناقضة أو مركبة بأسلوب يثري الدذشة وذي حتتوي على معنى خفي .مل يبتعد شوقي واهلراوي عان
أسلوب الوع واإلرشاد والنصح املباشر.
إن شوقي بالنسبة إىل اهلراوي يعتمد على اخليا؛ بشكل كبري ،وك لك اهلراوي بالنسبة إىل مييين .إن اخليا؛ يف شعر مييين يكون
من نوع اخليا؛ التأليفي يف حني أن خيا؛ شوقي ابتكاري وخيا؛ اهلراوي بياني وذو اخليا؛ البسايط املعتماد علاى البياان فيكاون دوراً
ذاماً للتشخيص يف شعرذم .أما من حيث املعنى فيمكن اإلشارة إىل أذدافهم الرتبوية ومنها األذداف االجتماعياة القيماة إضاافة إىل
األذداف املعرفية الوجدانية وإمتاع اللطفل وتنمية ذوقهم األدبي وحسه الفين اجلمالي.
على صعيد اجلملة استخد اهلراوي ومييين شريف اجلمل القصرية أو املتوسطة الطو؛ وبنبا اجلمل الطويلة املعقدة وأفادا اجلمل
واأللفاظ الدالة على املعاني احلسية وبنبا اجملرد املعنوي .وعلاى صاعيد األسااليب حتارى اهلاراوي ومياين شاريف الوضاوح واجلماا؛
والدقة وبنبا اإلسراف يف الزركشة والزخرفة وإثراء اللغاوي املتكلاف وبنباا أسالوب التلمايح واجملاازات الغامضاة الصاعبة .ويكاون
شعرذما (اهلراوي ومييين شريف) سهال بسيطا للحف فيستسيغه األطفا؛ وجيدونه ماادة أدبياة مشاوقة وحمبباة هلام .كاان االختصاار
والرتكيز والوصو؛ إىل املعنى بأقل عدد عكن من املفردات ،مان امليازات الايت اتسام بهاا شاعر ميايين شاريف .وميكان القاو؛ إن ذا ه
األشعار كلها تثري ثروة الطفل اللغوية وتوسع أفق تفكريه وال ترذق الطفل بكثرة املصطلحات وكثرة اإلطناب والسيما تربذن ذ ه
األمور يف شعر مييين شريف واهلراوي.
ا كان شعر مييين شاريف منقاوال عان لساان الكتااب والكتااب يتحاد ماع الطفال علاى نقايض شاعر شاوقي واهلاراوي اللا ين
يتحدثان بأسلوب خطابي ووعظي مع الطفل .نستنتج من الشواذد امل كورة كلاها أن شاعر اهلاراوي أقارب إىل أدب األطفاا؛ وشاعر
شوقي أبعد عنه ويكون شعر مييين يف مستوى بينهما.
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اهلوامش
1ا نصوص الدراسة:
اهلراوي وقصيدة (الكتاب)

شوقي وقصيدة (حتلية كتاب)
أنااااااا مَاااااانُ بَاااااادحل بالكتاااااابِ الصااااااحابا
لَاااااا امُ أجِاااااا ادُ لااااااااي وافياااااا ااً إال الكتابااااااااا
صااااا ِحبِ

ا إ ُن عِتتَااااهُ أ ُو لَاااا ُم َتعِااااب

ا

لَااااااااايسَ بالواجِااااااا ادِ للصّااااااااااحِبِ عاباااااااااا
كلَّماااااااااااااااا أخلقتُااااااااااااا اهُ جَااااااااااااا ادحدَني
وكسااااااااني مِااااا انُ حِلاااااااي الفَضااااا الَ ثياباااااااا
صُااااااااحتَةَ لَااااااامُ أشااااااااك مِنهااااااااا َِيتَااااااااة
ووَدادِ لَااااااااااااا امُ يُكلفاااااااااااااااين عِتاباااااااااااااااا
ُبح لَيااااااالُ لَااااااامُ نُقَصااااااارُ فِيااااااااه عَااااااانُ
سَااااا امَرُ طاااااااالَ عَلاااااااى الصحااااااامتِ وطاباااااااا
كاااااااان مِااااااانُ هَااااااام نَهاااااااا ي احااااااايت
ونااااااااااااادامَايَ ،ونَقلاااااااااااااي والشحااااااااااااارابا
إنُ يَجِاااااااااادُني يَتَحاااااااااادحثُ ،أو يَجِاااااااااادُ
مَلَااااااااال يَطااااااااوي األحاديااااااااثَ اقِتضَااااااااابا
تَجِاااااا ادُ الكتاااااا ابَ علااااااااى النحقاااااا ادِ،كما
تَجِااااااا ادُ اإلخاااااااااوانَ ،صِااااااا ادُقاً وكااااااا اذَابا

أنااااااااااااااااا فتااااااااااااااااى ذو أدب
أقااااااااااارأ خااااااااا اريَ الكتااااااااا ابِ
إنُ غابااااااااااااتُ األصااااااااااااحابُ
فَصَاااااااااااااااااحِ الكتااااااااااااااااابُ
فياااااااااه حاااااااااديثُ السَااااااااامَرَ
مُزيّناااااااااااااااااااً بالصُااااااااااااااااااو َ
أسااااااااااااااااااألهُ يُجياااااااااااااااا اتُين
عَااااااانُ كااااااالّ ماااااااا يُاااااااريتُين
يَحلاااااااااااوُ باااااااااااه التياااااااااااانُ
وَماااااااااااااا لَااااااااااا اهُ لساااااااااااااانُ
كااااا امُ قااااا اصح لاااااااي حكايااااا اةً
لطيفاااااااااااااااااااةً للغاياااااااااااااااااااة
يَااااااااااروَي لااااااااااي األشااااااااااعا َا
واألدب املختَااااااااااااااااااااااااااااااااا َا
فااااااااااااااالعِلمُ يف السُااااااااااااااطو َ
يَسااااااااااااارَي إىل الصُااااااااااااادُو َ

فَتَخَيحرُهاااااااااااااااا كماااااااااااااااا تَختاااااااااااااااا ُهُ
وَادّخِاااااارُ يف الصحاااااااحبِ والكتاااااابِ اللتاباااااااا
صااااااااانُ اإلخااااااااوانَ يُتغياااااا اك التُّقااااااااى
و َشاااااااايدُ الكتاااااااابِ يُتغياااااااااك الصحاااااااااوابا

املصادر واملراجع
أ)

العربية

 .1أبومعا؛ ،عبدالفتاح .) 1933( .أدب األطفا؛ دراسة وتطبيق( .ط  .)2بريوت :دار الشروق.
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 .2أمحد ،مسري عبدالوذاب .) 2119( .قصص وحكايات األطفا؛ وتطبيقاتها العلمية( .ط  .)2عمان :دار املسارية للنشاأة والتوزياع
والطباعة.
 .3بريغش ،حممد حسن . ) 1996( .أدب األطفا؛ أذدافه ومساته( .ط  .)2بريوت :د.ن.
 .4خاطر ،حييي .) 2111( .قصة الطفل كامل كيالني منوذجا .اإلسكندرية :نشأة املعرفة.
 .5اخلطيب ،حسا  .) 1999( .آفاق األدب املقارن( .ط  .)2دمشق :دار الفكر.
 .6خفاجي ،حممد عبد املنعم وحممد السعدي فرذود وعبد العزيز شرف .) 1992 ( .األسلوبية والبيان العربي .د : .الدار املصارية
اللبنانية.
 .7زقه ،يوسف« .) 2112( .مقارنة أسلوبية لشعر عزالدين املناصرة» .جملة اجلامعة اإلسالمية .اجمللد العاشر .العدد الثاني.
 .8زلط  ،أمحد .) 1991( .أدب الطفولة بني كامل كيالني وحممد اهلراوي .القاذرة :دار املعارف .
 .9ااااااااااااااااااااا .) 1991( .أدب األ طفا؛ بني أمحد شوقي وعثمان جال؛ .د : .دار الوفاء.
 .11سيد قطب .) 1991( .النقد األدبي أصوله ومناذجه( .ط  .)6القاذرة :دار الشروق.
 .11الشايب ،أمحد ( .) 1991أصو؛ النقد األدبي( .ط  .)11القاذرة :مكتبة النهضة املصرية.
 .12شوقي ،أمحد1122( .ذا) .الشوقيات( .ج  .)1بريوت :دار الكتب العلمية.
 .13اااااااااااااااااااااااا .) 2111( .صفوة امل ؤلفات الكاملة الشوقيات( .ط ( .)1ج  .)1بريوت :مكتبة لبنان ناشرون.
 .14الطرابلسي ،حممد اهلادي« .) 1932( .معارضات شوقي مبنهجية األسلوبية املقارنة» .جملة فصو؛ الصادرة عن مصر .اجمللد الثالاث.
العدد األو؛ .ص  31ا .116
 .15عبد املطلب ،حممد .) 1991( .البالغة واألسلوبية( .ط  .)1مكتبة لبنان ناشرون ا الشركة املصرية العاملية للنشر.
 .16عبدالغين املصري ،حممد وجمد حمماد البااكري الاربازي .) 2112( ،حتليال الانص ا ألدباي باني النظرياة والتطبياق( .ط  .)1عماان:
الوراق.
 .17عبدالفتاح ،امساعيل .) 2111( .أدب األطفا؛ يف العامل املعاصر( .ط  .)1د : .دار العربية للكتاب.
 .81العمري ،سائدة .) 2113( .الشعر واألناشيد يف أدب األطفا؛ واقع ومشكالت( .ط  .)1القاذرة :دار العلم للماليني.

 .19العبيدي ،خالد خاطر سعيد .) 2113( .تقويم النصوص الشعرية يف الصفوف الثالثة العليا من املرحلة االبتدائية يف ضاوء معاايري
أدب األطفا؛ .رسالة املاجستري ،جامعة أ القرى .كلية الرتبية.
 .21غنيم ،حنان أمحد« .) 2111( .أطروحة املاجستري التصوير الفين يف شعر سيد قطب» .جملة اجلامعة اإلسالمية بغزه.
 .21فاخوري ،حممود .) 1931( .موسيقا الشعر العربي .حلب :منشورات جامعة حلب كلية ا داب.
 .22كياني،حسااني وبشاارى السااادات مااري قااادرى« .) 1391( .القاايم الرتبويااة ودورذااا يف قصااص األطفااا؛ دراسااة يف قصااص كاماال
الكيالني» .دوفصلنامه حبو يف اللغة العربية وآدابها جبامعة إصفهان .العدد  ،6ص 113ا .113
 .23الكيالني ،ايب .) 2111( .أدب األطفا؛ يف ضوء اإلسال ( .ط  .)1د : .موسسة الرسالة.

 .24مرادى ،حممد ذادى و جميد قامسى1391( .ذا)« .الرد علاى منظاري انزياحياة األسالوب رؤياة نقدياة» .إ ضااءات نقدياة (فصالية
حمكية) .السنة الثانية ،العدد اخلامس،ص 111ا .123
 .25املوسى ،أنور عبداحلميد .) 2111( .أدب األطفا؛ فن املستقل .بريوت :دار النهضة.
 .26ايب ،أمحد .) 1991( .أدب األطفا؛ علم وفن .القاذرة :دار الفكر العربى.
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 .27اهلايي،أمحد .) 1991( .جواذر البالغة .بريوت :دارالفكر.
 .28اهلراوي ،حممد .) 1926( .السمري الصغري( .ط  .)1القاذرة :مطبعة دار الكتب املصرية.
 .29اهلييت ،ذادي نعمان .) 1911( .أدب األطفا؛ فلسفته فنونه وسائطه .القاذرة :اهليئة املصرية العامة للكتاب.
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