
                           ثراء قاموس الطفل اللغوي  إوتأثيراته في        سالمي  الفكر اإل          بزوغ فن  

       مثال   (الخاتم)ة     قص  

 م.م. حنان رضا حمودي الجويد

  :ص البحث     ملخ  

(،          تم مثال  ة الخا    قص                            ثراء قاموس الطفل اللغوي  إوتأثيراته في        سالمي  الفكر اإل          بزوغ فن  ) :هذا البحث بدراسة       اهتم     

ته والحاجة إليه، هدفه، حدوده، وتحديد                          )بيان مشكلة البحث، أهمي  ص الفصل األول لـ                أربعة فصول، خص  وهو يقع في 

 الفكر     فن  بزوغ  .1 ) :بعنوان             طار النظري  فها(. بينما الفصل الثاني شمل اإلالمصطلحات الواردة في العنوان وتعري

ا الفصل     أم   ،(الطفل قاموس ثراءإ في وانعكاساتها سرةاأل . تأثيرات2الطفل،  قاموس ثراءإ في وعالقته       سالمي  اإل

نة البحث البالغة        ، وعي  ا        ا قصصي       فني   ا    نص  ( 12 )مجتمع البحث البالغ ) :ن                         بإجراءات البحث الذي تضم                    الثالث فقد اختص  

العتبة في ة      افي  والثقة                               حمد فيض هللا، قسم الشؤون الفكري  ألخاتم للسيناريو: با( ليه السالم)ع      علي   مامناإق       لتصد   ة    قص  ( 1)

 ن الفصل الرابع نتائج البحث، والستنتاجات، والتوصيات، والمقترحات.         (. وتضم       عي نة، وتحليل السة         ة المقد           العباسي  

 

 للبحث                 اإلطار الم نهجي  / الفصل األول

 

  :            م شكلة البحث

 رزاق،األ جلبتست ببركتهم الحياة، تحلو بهم عيشه، في أنسه عمره، في حياته، بهجته في نساناإل عين ةقر بناءاأل

 بناتل تجعلهم التي الصالحة النشأة وتنشئتهم تربيتهم بحسن مرهون مرأ ذلك     كل   الدرجات، رفع    وت   الرحمات، ل      تتنز  

 لسعادتهما،    ا  ومصدر للوالدين، والوفاء        بالبر         تمتد        ويد ا حولها، ن    لم   والخير النور      تشع   ومصابيح المجتمع، بناء في صالحه

  (.46)الكهف: (الدنيا الحياة زينة والبنون المال) :وتعالى تبارك       الحق   قال كما بذلك فيصبحون

ا الماضي؛ في عليه كانت ا    عم           وتعقيد ا صعوبة كثرأ       بعاد اأ بناءاأل تربية تكتسب هذا زماننا في  به ز      يتمي   مال      نظر 

ا بارز  د      تؤد ي التي ة،             والتكنولوجي   ة      عالمي  اإل ة،          القتصادي   ة،          الجتماعي   ة،         الثقافي   المؤثرات د     تعد   من المعاصر واقعنا ا            ور 

 كبرأ      عبئ ا تلقي بدورها المؤثرات وهذه. فيها المرغوب غير خالقواأل القيم، السلوك، من       نماط اأ األبناء كسابإ في ا      ومهم  

  .الصالحة التنشئة وتنشئتهم األبناء رعاية في اآلباء كاهل على

ا وزينة بل الدنيا، للحياة       زينة   ورعايتهم تنشئتهم بحسن  بناءاأل يكون هكذا  فبحسن ،    يض اأ اآلخرة للحياة       وذخر 

( م     وسل   لهوآ عليه هللا ى    صل  ) المصطفى الحبيب بذلك خبرناأ كما له، بنائهأ دعوات من ينهل وفاته بعد المرء      يظل   رعايتهم

 )ياسر .له يدعو صالح ولد وأ ،به نتفع   ي   علم وأ جارية، صدقة: ثالث من    ل  إ عمله انقطع آدم ابن مات ذاإ: قال حين

 (4، 3: 2٠٠٩محمود،

                           والتي ت مثل بالتساؤل اآلتي:                                  ومن هنا برزت مشكلة البحث الحالي  

  ؟      مثال   (الخاتم)ة     قص                            ثراء قاموس الطفل اللغوي  إوتأثيراته في        سالمي  الفكر اإل          بزوغ فن   ما

  .ليهإ ة البحث والحاجة     همي  أ -

   باآلتي:                  ة البحث الحالي       همي  أتكمن 

قصة     ي  ثراء قاموس الطفل اللغوإوتأثيراته في        سالمي  الفكر اإل          بزوغ فن  على في تسليط الضوء                   هم البحث الحالي  يس .1



 .             الخاتم مثال  

صة ق                          ثراء قاموس الطفل اللغوي  إوتأثيراته في  (      سالمي  الفكر اإل          بزوغ فن  )يضع الخطوط الواضحة لفهم مصطلح  .2
 .              الخاتم مثال  

وتأثيراته      مي  سالالفكر اإل          بزوغ فن  )ف على               بوساطة التعر        يتم                 صة بجهد علمي             ة والمتخص           ة العام                        يفيد مكتباتنا المحلي   .3
 .(                 قصة الخاتم مثال                            ثراء قاموس الطفل اللغوي  إفي 

التوصيات و من الطالع على نتائج واستنتاجات البحث                           ين في ميدان البحث الحالي              اد والمهتم         والنق                     يتيح لدارسي الفن   .4
 .والمقترحات

ة على     في  بهذه الكي ا             دراسته سابق                            ل في كون الموضوع لم يتم                       ة لهذه الدراسة تتمث                   هناك حاجة ضروري       أن   ت الباحثةوقد وجد
 رفة في هذا الميدان.ل عدم مواكبة المع       ا يشك            ة له، مم            ة والخاص                          وافتقار مكتباتنا العام   ،ةالباحثعلم      حد  

 ثراء قاموس الطفلإوتأثيراته في        سالمي  الفكر اإل          بزوغ فن   :على  تعرفالإلى          الحالي   البحث يهدفهدف البحث:  -
  .                 قصة الخاتم مثال           اللغوي  

 
ؤون الشحمد فيض هللا، قسم الكفيل، قصة الخاتم للسيناريو: أ صداراتإ ة من    قص  ة:                       الحدود المكــــــاني  حدود البحث: 

 .سة     مقد  ة ال                  ة العتبة العباسي              ة والثقافي          الفكري  
                   .سنة( 12  -  6ة: )                       الحدود الزمـــــــاني   
قصة الخاتم                           ثراء قاموس الطفل اللغوي  إوتأثيراته في        سالمي  الفكر اإل          بزوغ فن  ) : دراسةة   ي  الحدود الموضــــــــوع 

 .(      مثال  
 

 :وتعريفهاتحديد المصطلحات 
  .بزوغ .1
 (توأشرق طلعت وأ طلوع، منها بدا:   ا       وبزوغ   ا     بزغ   تبزغ الشمس بزغت:  بزغوردت في معجم الصافي كلمة ):      لغة   -أ

 .(4٠: ه 14٠1، حمداأل سليمان الشيخ مينهأالصالح و        العلي   صالح)

من  ة                 ، وهو كلمة مشتق         فلسفي  اإلشراقية هو مذهب في معجم صليبا ) شراقاإل ىمعنبكلمة بزوغ وردت  : ا       اصطالح   -ب

  .(٩3:1٩82، جميل صليبا) .اإلضاءة واإلنارة :وهي في اللغة، ()اإلشراق

 ه يتماشى مع عنوان البحث وهدفه.     وألن   جراءات البحثإمع يتفق  ه    ألن  ى الباحثة تعريف صليبا؛       تتبن  

  -القاموس: .2
 -:      لغة   -أ

 ينهمأالصالح و        العلي   صالح) "البحر في ا     غور   موضع بعدأ ( بمعنى:"القاموسيرى صالح الصالح في معجمه كلمة ) 

 .(545: ه 14٠1، حمداأل سليمان الشيخ

  :       جرائي  اإل التعريف

 -:                         ثراء قاموس الطفل اللغوي  إ

ل       تتمث   ذإ قصصلل ومشاهدته ماعهتسا كثرة ؛ نتيجةالطفل لدى مفرداتال استزادةأي  ،غناء قاموس الطفل بالكلماتهو إ 

ا فاعال  هذه الطريقة    .في معالجة مشاكل المجتمع              حضور 

 -الطفل: .3
 -:      لغة   -أ

 مدحأ) (.والبلوغ الولدةولد صغير يتراوح عمره بين  :طفالأ :جمع ،مفرد :طفل)يرى  أحمد المختار في معجمه كلمة: 

 (14٠5: 2008، عمر مختار



 الطفاأل فاحترام ،الشعوب ترتقيو تعلو بهم ة،مأ     ألي   المستقبل عماد هم طفالاأل    ن  يرى الخطيب أ  -:ا       اصطالح   -ب

 المطالبة على مقدرتهم لعدم أ     ضعف   المجتمع شرائح كثرأ من وهم ،واعد مستقبل جلأ من س     مقد   واجب بهم والعناية

    ن  أ       سالمي  اإل الفقه كتب دت    حد  و لهم، السعادة توفير على ةعاد تعمل التي سرهمأ كنف في طفالاأل يعيش حيث ،بحقوقهم

 .(5،21 :2٠11 الخطيب، حسن نورأ حسن) .بالبلوغ وتنتهي ه   م  أ بطن في الجنين تكوين لحظه من أتبد الطفولة مرحله

 ه يتماشى مع عنوان البحث وهدفه.     وألن   جراءات البحثإمع يتفق  ه                            ى الباحثة تعريف الخطيب؛ ألن        تتبن   

 

 

                                 

  



 للبحث             طار النظري  الفصل الثاني/ اإل

                           ثراء قاموس الطفل اللغوي  إوتأثيراته في        سالمي  الفكر اإل          بزوغ فن  

 مة        المقد      

 هاتنظيم يتطلب ا    مم   ،المجتمع في حياته لستمرار نساناإل أقامها التي ة          الجتماعي   سات       المؤس        أهم   من      تعد   سرةاأل    ن  إ

 عضاءأ جدهاي التي ة           بالتلقائي   سريةاأل العالقات ز      تتمي  ذ ، وإالطفل فيها ينشأ التي ولىاأل ة          الجتماعي   الوحدة باعتبارها

 لوانأ صدارإ ةفرص للطفل تعطي ة          التلقائي   وهذه ألطفال،بتعامالتهم مع ا ة     خاص  بو بعضهم، مع تعاملهم في سرةاأل

 ( 163:  2٠٠6 غضبان، )مريم .والتعديل بالتشكيل سرةاأل تناولته الذي السلوك من دة      متعد  

 ة     سري  األ شئةللتن العام الطابع في الواضح تأثيرها لها التي بناءاأل معاملة في الوالدان يتبعها نة     معي   ةثقاف سرةأ      لكل      ن  إ 

 قون      يتوف   تجعلهم لتيا المتنوعة السلوك صيغ المثل، القيم، أبناءهم نوا     يلق   لكي اآلباء يتبعها التي الوسيلة بمعنى يأ لألبناء،

 تؤثر دانالوال يتبعها التي فاألساليب ،اآلخرينمع  ة          الجتماعي   عالقاتهم في ويسعدون عمالهمأ في ينجحون حياتهم، في

ا  التراث ، فهي تنقلطفالاأل فيه ينشأ  الذي ولاأل          الثقافي   الوعاء سرةاأل        ذ تعد  ، إ(2٠٠6 غضبان، مريم) .     الغ اب        تأثير 

 العادات عن البعدو ومناسباتها وقاتهاوأ        ت راعى، نأ يجب التي والتقاليد العادات تلقينه تعليمه، بتعريفه، لطفلإلى ا          الثقافي  

 2٠٠٠:58 ادق:ص ة       ويسري   ،          الشربيني   زكريا) .ة     اني  األن وأ التواكل وأ ،الالمبالة وأ الستسالم الناشئة نفوس في تزرع التي

 قبل ولىاأل نواتالس في البسيط          المبدئي   بشكلها ة      خالقي  األ القيم رساءوإ       ديني ا الطفل تثقيف على سرةاأل ذ تحرص، إ(68 –

 )هدى .مالقوي لق     الخ   على الطفل تربية ة          الجتماعي   التنشئة هدافأ     هم  أ فمن جمع،أ العالم ىإل سرةاأل دائرة من الطفل خروج

 (2٠11:58 الناشف: محمود

 :الطفل قاموس ثراءبإ  وعالقته       سالمي  اإل الفكر     فن  بزوغ   .1

 ينبغي ا    مم   اء،البيض السمحة ة        اإلسالمي   التعاليم وتعليمهم تربيتهم تحسن نائها،أب تسمية تحسن نأ األسرة عاتق على يقع

 عليه        )صل ى هللا الكريم رسولنا حاديثأ في      جلي ا ذلك لنا يبدو كما الصبيان قلوب على السرور دخالإ نحو السعي عليها

 ة     لجن  ا في    ن  إ(: م     وسل   لهوآ عليه هللا ى    صل  ) هللا رسول قال ذإ (،والسالم الصالة عليهم) طهاراأل األئمة قوالوأ             وآله وسل م(،

ا  .(135: 1385،          الريشهري   د       ) محم  . الصبيان ح    فر   ن   م      ل  إ يدخلها ل الفرح،: لها قال   ي        دار 

 فضلأ ها     بأن   الدين تعاليم      تدل   كما الطفولة ة    مد         وتعد   ،الذات بناءو بالتهذيب مقرون والعلم التربية، أساس سالماإل في التعليمف

   .وتربيته هلتعليم المناسبة ة     رضي  األ تهيئة هو الطفل حقوق     هم  أ فمن والتربية، للتعليم برهة

 :        النظري   اإلطار        مؤش رات  

 تلقينه عليمه،ت بتعريفه، للطفل          الثقافي   التراث تنقل فهي األطفال، فيه ينشأ  الذي األول          الثقافي   الوعاء األسرة      تعد   .1

 الناشئة نفوس في تزرع التي العادات عن والبعد ومناسباتها وأوقاتها        ت راعى، أن يجب التي والتقاليد العادات

 .        األناني ة أو التواكل أو الالمبالة أو الستسالم

 قبل لىاألو السنوات في البسيط          المبدئي   بشكلها         األخالقي ة القيم وإرساء       ديني ا الطفل تثقيف على األسرة حرص .2

 الخلق على الطفل تربية هو           الجتماعي ة التنشئة أهداف      أهم   فمن أجمع، العالم إلى  األسرة دائرة من الطفل خروج

 .القويم

 :هامن نذكر الصالح، الجيل وبناء التربية مجال في( السالم عليه) طالب أبي بن      علي   إمامنا ذكرها التي األسس      أهم   .3

  .الحكماء ومناقشة العلماء مجالسة من مام باإلكثاراإل يوصيذ : إوالتربية التعليم تنميةـ 1



 يرغ لزمان مخلوقون هم     فأن   آدابكم، على ولدكمأ تقسروا ل)(: ليه السالمع)أمير المؤمنين  ماماإل قال :الزمان مراعاة .2

 .(زمانكم

 ونة الطفللمر مبكرة؛     سن   في والتعليم التربية ة     همي  أ لىإ( ليه السالمع)      علي   ماماإل ذهب فقد النشأ: بتربية الهتمام. 3

 ،(قبلته شيء من فيها لقيأ ما الخالية، كاألرض الحدث قلب ما     )إن  (: ليه السالمع)فقال ،رشادواإل التوجيه على ته        وقابلي  

 قال، و(بابها من فليأتها المدينة رادأ ن    فم   ،بابها       وعلي   العلم مدينة نا)أ(: م     وسل   لهوآ عليه هللا ى    صل  ) د     محم   رسولنا قالو

 :وقال ن،     يدو   وأنطالب  أبي شعر روى   ي   نأ يعجبه( ليه السالمع) المؤمنين أمير كان(: ليه السالمع) الصادق ماماإل

 والده عرش تعليم على( السالم عليه)      علي   ماماإل      يؤك د كثير. علم وفيه هللا، دين على كان ه   ن  فإ ولدكم،أ موه     وعل   موه     تعل  

،        أساسي   دور له     مم ا  (السالم عليهم) البيت هلأ  عند الشعر      يعد   ذإ لألبناء طالب بيأ  دباألو الثقافة نطاق في ليس       وسام 

 على الواجب نم      فأن   التوجيه، هذا لىإ          واستناد ا ،الجديد الجيل تربية في ة     خاص  ب والتربية، التعليم مجال في بل فحسب،

 فاللألط الشعر نظم    ن  ة، إ        الشعري   دواوينهم في ا     خاص        فصال   لألطفال الشعر لكتابة صوا     يخص   نأ والشعراء األدباء

 ط،     مبس   شكلب ة      سالمي  اإل ة           والجتماعي   ة      خالقي  واأل ة          العقائدي   المفاهيم يعرض نأ بإمكانه الذي اء       والبن   المفيد الشعر       بخاص ةو

 .(٩3: 8٠،٩2 :1385 ،          الريشهري   د      )محم   .الطفل ة      ذهني   مع متناسب اب     وجذ   سلس،

 .حكمة(بال ره     ونو   باليقين، ه     وقو   بالزهادة، وأمته بالموعظة،       قلبك       حي  )أ(: السالم عليه)      علي   ماماإل قال: القلب تربية .4

 (1٠-8، 4العتابي، ب ت: الحسين عبد )ليث

 :منها نذكر ،الرئيسة النقاط بهذه         المتمث ل للطفل     قي     ل        والخ           الديني         الحس   تنمية  سرةاأل عاتق على يقعو 

 نذكر ،ىحص   ت   ول      تعد   ل التي الكثيرة       وجل       عز   هللا عم   ن   لىإ بتنبيهه وذلك: الطفل قلب في      وجل       عز   هللا محبة غرس -

 الخ..نأكلها التي اللذيذة والفاكهة به، م      نتكل   الذي اللسان بها، نسمع التي ذناأل بها، نبصر التي العين نعمة) :منها

 ىإل دعوهن ،يريدها لعبة شراء عند      مثال   الطفل، ها     يحب   بمواقف ا       مرتبط        وجل       عز   هللا بنعم التعريف هذا يكون نأ ل    فض      وي  

 وسلم وآله هعلي هللا صلى) هللا رسول قال ،التوحيد يما     ولس   ،ة      سالمي  إلا العقائد تعليمه يجب ما     هم  أ، رزقه على هللا يحمد نأ

ا ى    رب   ن   م  ) (:   .     وجل       عز   هللا يحاسبه لم ،هللا    ل  إ لهإ ل :يقول حتى        صغير 

 :اآلتي بواسطة وذلك الطفل نفس فيوآله األطهار                           )صل ى هللا عليه وآله وسل م(        النبي   ة     محب   غرس -

 ،صلوات هللا عليه        النبي   خالقأ ظهارإ مع ق      ومشو   اب    جذ   بأسلوب له( م     وسل   لهوآ عليه هللا ى    صل  )        النبي   سيرة حكاية أ.

  .لها ض     تعر   التي المواقف وبعضومعجزاته، 

  الشريف. لسمه سماعه د      بمجر   (وسلم لهوآ عليه هللا ى    صل  )        النبي   على الصالة تعويده ب.

 عليهم صلوات هللا_  طهاراأل لهوآ        النبي   حياة عن قصص بها      ت حكى التي القصص وأ سطواناتاأل وأ الفيديوات ت. توفير

 ه،بيت أهل      وحب   كم،     نبي       حب  : خصال ثالث على أولدكم بوا    أد  (: وسلم وآله عليه هللا ى    صل  ) هللا رسول ، قال_ أجمعين

 (84، 83 :1385 ،          الريشهري   د      )محم  . القرآن قراءة وعلى

 نالقرآ في الن هللا بأوامر اللتزام ووجوب نفعله، شيء      بكل   هللا كعلم ر:     ميس   بشكل ة      سالمي  اإل القواعد بعض تعليمه -

، المناسبة لمواقفا في المعاني هذه وتكرار.. ب      الطي   الفعل على ثابتهموإ بين      الطي   لألطفال هللا      وحب   الشريفة، ة        النبوي   ة       والسن  

 .يفهمها نأ الطفل يستطيع سهلة جاباتناإ ولتكن ،نهملها ول الدين حول الطفل بأسئلة الهتمام على الحرص

 : بها اللتزام عند عليه والثناء ومكافأته ة        الديني   والشعائر العبادات تأدية على عانتهإ -



 وءالوض ة      كيفي   همتعليمو األبناء، وأ صدقاءاأل بدعوة الصالة، وذلك على تعويدهم المرحلة هذه في نبدأ :أ. الصالة -

 مه     وحث   المسجد آداب تعليم طريق عن قلوبهم في الصالة قيمة تعظيمو عليها، المحافظة في ممتابعته     ثم   ،الصالة داءأ ة       وكيفي  

ال ع اق ب ة  ) :تعالىهللا قال قد وبها،  اللتزام على ق ك    و  ق ا   ن ح ن  ن رز  ز  اص ط ب ر  ع ل ي ه ا   ل  ن س أ ل ك  ر  ة  و  أ م ر  أ ه ل ك  ب الص ال                                                                                                                 و 

ى   ت اب  إ س م اع يل  )(، 132 :طه) (.            ل لت ق و  اذ ك ر  ف ي ال ك  س ول  ن ب ي ا )         ص اد ق         ك ان          إ ن ه      ۚ                                        و  ك ان  ر  ع د  و  ك ان  ي أ م ر  أ ه ل ه   (54                                   ال و                            و 

ي ا ض  ب  ه  م ر  ند  ر  ك ان  ع  ك اة  و  الز  ة  و   بعض لىإ نظر ه   ن  أ(: وسلم وآله عليه هللا ى    صل  )        النبي   عن وي     ، ر  (54 مريم:) .(                                                      ب الص ال 

 مؤمنين؛ال بائهمآ من ل،: المشركين؟ فقال بائهمآ من هللا، رسول يا فقيل بائهم،آ من الزمان آخر ألولد ويل: فقال طفالاأل

 همو بريء، منهم فأنا الدنيا، من يسير بعرض عنهم ورضوا منعوهم، أولدهم      تعل م ذاوإ الفرائض، من      شيئ ا مونهم     يعل   ل

  .الصالة م   ل     ع   نالقرآ من      شيئ ا وقرأ الغالم عقل ذاإ :(السالم عليه)      علي   ماماإل قالو .براء ي    من  

 حسبب وهكذا ه   ل  ك اليوم يكمل     ثم   ،العصر حتى     ثم   الظهر حتى يصوم كأن ،بالتدريج الصيام على تعويده      يتم   :الصيام ب. -

 مرواف سنين، خمس بني كانوا إذا بالصالة صبياننا نأمر ا    إن   (:السالم عليه) الباقر د     محم   ماماإل ، قالالصيام على قدرته

 اليوم صيام من اقواأط بما سنين سبع بني كانوا إذا بالصوم صبياننا نأمر ونحن سنين، سبع بني كانوا إذا بالصالة صبيانكم

 ،ويطيقوه الصوم دوا      يتعو   حتى أفطروا، والغرث العطش غلبهم فإذا ،    قل  أ وأ ذلك من كثرأ وأ النهار نصف إلى كان إن

 د    حم  )م. طرواأف العطش غلبهم فإذا اليوم، صيام من استطاعوا ما بالصوم سنين تسع بني كانوا إذا صبيانكم فمروا

  .(85،86: 1385،           الريشهري  

 مساعدتهو ،والكتابة القراءة يتقن ى    حت   ة      يومي   بصورة القرآنقراءة  على الطفل  تدريب في البدء :الكريم القرآن .ت -

 عليه)      علي   ممااإل قال، والعقوبة كراهواإل الضغط ل والثناء التعزيز استخدام مع له، ذلك وتيسير الكريم القرآن حفظ على

 (.1٩٩8:4٠2 أنصاريان ، )حسين. القرآن مه      ويعل   دبه،أ ويحسن اسمه يحسن نأ الوالد على الولد     حق  (: السالم

 لتكليف،ا     سن   لىإ نيصل حين ذلك دن      يتعو   حتى الحجاب ارتداء على بناتنا تدريب المرحلة هذه في نبدأ :ث. الحجاب -

 ارتداء ة   ي  بأهم          تعريفهن  والحجاب،          يرتدين    حين        عليهن   الثناءوذلك،  في لبناتها قدوة      األم   تكون نأ :بواسطة ذلك وليكن

  وفريضته.  الحجاب

 تعويضه    م  ث واألقارب، الجيران ة     خاص  ب وللفقراء للمسجد مصروفه ببعض ق       التصد   على الطفل تشجيع :الصدقة ج. -

  مباشرة. غير بصورة ذلك على

 :دعيةاأل تحفيظه ح. -

 كما ،(الخ ..األمانة ،الكرم ،التعاون ،الصدق)كـ :الفاضلة باألخالق ي       التحل   عليه يفرض سالماإل      بأن   الطفل تعريف  -

 (الخ..الخيانة ،البخل ،األنانية ،الكذب) كـ: ئة      السي   األخالق عن ي       التخل   عليه فرض

:  2٠٠٩ محمود، )ياسر. المقبولة غير ة        الخلقي   ات         السلوكي   معالجة في تفريط وأ فراطإ بدون والعقاب الثواب استخدام -

65- 6٩)  

 بالوعد: الوفاء -

 من صلحي ل(:  السالم عليه)      علي   ماماإل وقال فلينجز. ه     صبي   حدكمأ واعد ذاإ(: م     وسل   لهوآ عليه هللا ى    صل  ) هللا رسول قال

 1385 ،          الريشهري   د     محم  . )الفجور لىإ يهدي الكذب     إن   له، يفي ل     ثم   ه     صبي   حدكمأ يعد نأ ول هزل، ول     جد   الكذب

:132). 

 او     يغذ   نأ هات   م  واأل باءاآل على ا ينبغي    مم   ،بناءاأل عند العقيدةو يماناإل بناء ضرورة على والروايات اآليات دت    أك   إذ

 والسيرة التاريخ قافةث، العقيدة ثقافة) :الدين بثقافة نعني إذ ،وقدراتهم استعداداتهم وفق الدين بثقافة وبناتهم بنائهمأ ذهنيات

 (الحياة مجالت     كل   في السلوك ثقافة، ة          الجتماعي   ثقافة العالقات، واآلداب خالقاأل ثقافة، الصحيحة ة        النبوي  

  :اآلتي ،ألبنائها وتعليمها مراعاتها سرةاأل على ينبغي التي الواجبات منو



د وه ا ) :تعالى هللا قال :ة        والتحي   السالم آداب أ. ن ه ا أ و  ر  س ن  م  ي ة  ف ح ي وا ب أ ح  ي  يت م ب ت ح  إ ذ ا ح          النبي   وقال، (86 النساء:) (   ۚ                                                                         و 

  بالسالم. بدأ ن   م   وبرسوله باهلل الناس ولىأ: (م     وسل   لهوآ عليه هللا ى    صل  ) د     محم  

ب  اَّلل   م ث ال  ):تعالى هللا قال ،القول من الخبيث ب      يتجن   نوأ ،القول من ب      الطي   يختار أن :الكالم آداب ب.                                        أ ل م  ت ر  ك ي ف  ض ر 

ع ه ا ف ي الس م اء   ف ر  ة  ط ي  ب ة  أ ص ل ه ا ث اب ت  و  ت ث ت  م ن تعالى:) ، وقوله(                                                                                    ك ل م ة  ط ي  ب ة  ك ش ج ر  ة  خ ب يث ة  اج  م ث ل  ك ل م ة  خ ب يث ة  ك ش ج ر                                                                 و 

ار   ن ق ر  ق  اْل  ر ض  م ا ل ه ا م    .(26 ،24إبراهيم: ) .(                                      ف و 

ت س ل  م وا ع                                                                                ي ا أ ي ه ا ال ذ ين  آم ن وا ل  ت د خ ل وا ب ي وت ا غ ي ر  ب ي وت ك م  ح ت ى  ): تعالى هللا قال: الستئذان آدابت.                   ل ى  أ ه ل ه ا                                   ت س ت أ ن س وا و 

ي ر  ل ك م  ل ع ل ك م  ت ذ ك ر ون   ل ك م  خ 
                                            ذ  
 .(27 :النور) .(   

 وكثرة      ياك  إ(: م     وسل   لهوآ عليه هللا ى    صل  ) رسول هللا قال ذ، إالضحك من كثاراإل عدميجب   :والمزاح الضحك آدابث. 

، 2٠1٠:32،41 :         الغريفي   هللا )عبد .م       التبس   الضحك خير(: ليه السالمع)      علي   ماماإل قالو ،القلب يميت ه     فإن   الضحك

43،45). 

      وجل       عز   هللا كتب ولده ل    قب   ن   م  (: م     وسل   لهوآ عليه هللا ى    صل  ) هللا رسول قال :همعلي والشفقة ولداأل     حب   على       الحث   -

 جوهو نورهما من يضيء تين    حل   فيكسيان باألبوين عي   د   القرآن مه    عل   ن    وم   القيامة، يوم هللا حه    فر   حه    فر   ن    وم   حسنة، له

 (11٩ :1385،           الريشهري   د      )محم   .ة      الجن   هلأ

 قولو، البتداء عند( الرحيم الرحمن هللا بسم):قولو، بعده وغسلهما كل،األ قبل اليدين غسل) :والشرب كلاأل آداب -

 يأكل     أل  ،      جيد ا الطعام مضغ، اللقمة تصغير، أمامه من  يأ يليه ا    مم   كلواألاليمنى،  باليد كلألاو، النتهاء عند الحمد هلل

( لسالما عليه) الحسين ماماإل عطش ذكر، كلاأل عند الناس وجوه في ينظر     أل  ، والشراب الطعام في ينفخ     أل  ، الشبع على

 (48 :2٠1٠،          الغريفي   هللا )عبد .الماء شرب عند( السالم عليهم) بيته هلوأ

 يرعونوس حسانواإل باللطف الوالدين مع بدورهم سيتعاملون بذلك  ولداأل    ن  إ): التعامل في ولداأل العدالة بين     حق   -

 همحسد دون يحول ولداأل مع العدالة ، تحقيقلدهمأو مع بالنسبة العدالة حدود يتجاوزون ل سوف بدورهم وهم حقوقهم،

 لوكالس يهيء وسوف العدالة، روح على حياته بدء منذ ى      يترب   سوف الطفل    ن  أ ذلك من     هم  البعض، األ لبعضهم وحقدهم

ى هللا        هللا )صل   رسول قال ذإ (،13٠ :1385،           الريشهري   د     محم  . )ة          الجتماعي   العدالة لتأمين ة     رضي  واأل لألسرة، العادل

 .لنفسه ما يكره لهم وكره لنفسه، ما يرضى للناس رضي ن   م   الناس عدلأ م(:               عليه وآله وسل  

 الشريفة: حاديثاأل     ظل   في للعلم بناءاأل تعليم قيمة

 كالذي كبره في م      يتعل   الذي ومثل الحجر، في كالنقش صغره في م      يتعل   الذي مثل(: م     وسل   لهوآ عليه هللا ى    صل  ) هللا رسول قال

 حسنوأ بها     فأد   ابنة له كانت ن   م  (: م     وسل   لهوآ عليه هللا ى    صل  )  ، وقال(7٩ :1385،          الريشهري   د     محم  . )الماء على يكتب

ا و نعمة له  كانت عليه، سبغأ التي هللا عم   ن   من عليها فأوسع تعليمها، حسنفأ مها     وعل   دبها،أ  أنصاريان، ن)حسي. النار من      ستر 

 د       فيتول   زينهأ زهر     كل   من يأكل النحل      فأن   ،حسنهأ علم     كل   من (: خذواليه السالممير المؤمنين )عأ قالو(، 4٠5: 1٩٩8

 )حسين .العلم بطلب ولدكمأ (: مرواليه السالموقال )ع به. يستضاء خرواآل الناس شفاء فيه أحدهما: نفيسان جوهران منه

 م       ويتعل   ن،سني سبع الكتاب م       ويتعل   سنين، سبع يلعب الغالم(: السالم عليه) الصادق ماماإل قالو ،(1٩٩8:4٠4 أنصاريان،

  .(1٩٩8:4٠4 أنصاريان، )حسين. سنين سبع والحرام الحالل

 

  :الطفل قاموس ثراءإ في وانعكاساتها سرةاأل تأثيرات .2



 بها تداءالق       جميع ا والبنات النساء فعلى الوجود، امتداد على ة         المثالي        األم   ل     تمث   (السالم عليها) الزهراء فاطمة دة      السي      ن  إ

 خالقاأل من      يتوس   اللواتي هات   م  األ       ، إن  (372 :1٩٩8 أنصاريان، )حسين .ومصدره الولد صلأ      األم         ت عد   إذ حياتهم، في

 ماية،ح من        يولين   وما والعاطفة، ة       المحب   الحنان، مصدر لن      ويمث   دب،واأل الرصانة، بالوقار، عن       ويتمت   السامية ة      سالمي  اإل

 اريان،أنص )حسين. جيالاأل تلك بعطاء زاهر لمستقبل بة    طي  ا       ثمار          ينتجن            ألطفالهن   صحيحة ة      سالمي  إ تنشئة رعاية،

 الحياة في ة         اجتماعي   خبرة ولأ الطفل يكتسب ذإ ،ة          الجتماعي   التنشئة ة       لعملي   وسيط ولأ الطفل سرةأ      تعد   ذ، إ(1٩٩8:374

 توجيهوال ،ة         السلوكي   النماذج وتقديم المحاكاة بواسطة م      يتعل   فالطفل ،          الجتماعي   التفاعل ة      عملي   طريق عن سرتهأ من

ا مهم       ؤد يت سرةاأل    ن  أ  ذلك لىإ        إضافة   ،سرتهأ له مها     تقد   التي للتعليم المتاحة والفرص  على درتهوق ،اللغة مه     تعل   في ا           دور 

 حمودة، وسليمان ة     عطي   ،خليل ة      )عطي   .ة          الجتماعي   للمواقف المناسبة ة        اللغوي   والتعبيرات ة         الثقافي   ودللتها استخدامها

2٠12:233). 

 ة:          الجتماعي   التنشئة ة      عملي   في سرةاأل ة     همي  أ -

 ونجاح رين،خاآل تجاه المناسب السلوك يسلك كيف مه            األسرة، تعل   في الطفل بها      يمر   التي ة          الجتماعي   التنشئة ة      عملي      ن  إ

 .1)  -:لوبينساأل هذين بأحد للطفل ة          الجتماعي   التنشئة ل    مث  تت ذإ، مجتمعه مع فه     تكي   تحقيق لىإ سيوصله ذلك في الطفل

 التقليد. 2 .ة   ي  والنفس ة        العقلي   ة،        الجسمي   الطفل لستعدادات      تبع ا        النمو   مراحل مع ذلك ويندرج: والتدريب والتوجيه الستعداد

 سليمة لنشأةا كانت ة       سلوكي   وأنماط تصرفات من حسنة القدوة كانت ما     وكل   بالطفل، المحيطة للظروف    ع اتب تنتج :والمحاكاة

 (162:  2٠٠6 غضبان، )مريم (.ة      وسوي  

  :بداعلإل رة       الميس   سرةاأل ى بها      تتحل  أن  ينبغي التي العناصر -

 في والتذبذب القسوة، أو ط       التسل   عن البعد أي األبناء تنشئة في ة       السوي   ة     سري  األ األساليب ممارسة) :نذكر منها -

 الختالف ة، تشجيع       السوي   غير األساليب من وغيرها المفرطة، والحماية الزائد، التدليل األبناء، بين والمفاضلة المعاملة،

 ذ قالإ ،المالئمة هدافواأل القيم تنميةمحدودة،  كانت ولو حتى المهارات ومواهبه، تنمية قيمه احترام الطفل اء، تعويد      البن  

ا      ولد ا والد ث    ور   ما(: م     وسل   لهوآ عليه هللا ى    صل  )رسول هللا   وأحسنوا أولدكم، أكرموا:     يض اأ وقال  .حسن أدب من      خير 

 سرة)األ -:وهي ة      ساسي  أ ركانأ ثالثة على الصالح الولد ذ تعتمد تربية(، إ1385:81،          الريشهري   د      )محم   .لكم غفر   ي   أدبهم،

 الكريم رسولنا قالو(، 8-1385:7 ،          الريشهري   د     محم  ) (.ة           بالمسؤولي   الطفل شعورتحفيز و الطفل، حقوق رعايةالصالحة، 

 حسين،وال الحسن الدنيا من          ريحانتي      ن  وإ ،عباده بين قسمها هللا من ريحانة الصالح الولد(: م     وسل   هوآل عليه هللا ى    صل  )

 التشجيع ويأخذ ،التشجيع     ثم   ،(1385:2٠ ،          الريشهري   د      )محم    .ا       وشبير   ا   ر      شب  : سرائيلإ بني من سبطين باسم يتهما    سم  

 الهدايا، ديمكتق :(        المادي   التشجيع)و للفكرة، الحماس ظهاروإ         اللفظي   كالتأييد (:         المعنوي   منها: )التشجيع ،مختلفة       شكال  أ

  (184 -183: 2٠٠6 غضبان، )مريم. التعزيز يأ ،ة        المادي   المكافآت

  -:تياآل تتطلب ،الطفل ة    صح   على والمحافظة سرةاأل -

 نم تختلف وهي :ة          أ. الكمي  حيث: ) من للطفل المناسبة بالتغذية الهتمام -2، نقصه وأ الطفل وزن زيادة مالحظة -1) -

 الحركة يلقل الطفل من كثرأ الغذاء من ة     كمي   لىإ يحتاج الحركة كثير فالطفل ،         والذهني           الحركي   لنشاطه      تبع ا آلخر طفل

 -:ناتالبروتي :وهي المختلفة ة         الغذائي   العناصر على الطفل غذاء يحتوي بأن الهتمام          الضروري   من: ة           ب. النوعي  وهكذا، 

 لخبز،ا في توجد: البيض، النشويات ومنتجاته، اللبن العدس، سماك،األ الفول، والبيضاء، الحمراء اللحوم في توجد

 خضروات،ال في توجد:  والمعادن السمن، الفيتامينات الزبد، القشدة، في توجد:  ر، الدهون      السك   العسل، رز،األ البطاطس،

وبعده،  الطعام لقب اليدين كغسل السليم         الجسمي           بالنمو   صل    تت   التي الطعام بآداب الطفل التزام متابعة -3، الطازجة والفاكهة

 اللعب بعد ناليدي غسل سنان،األ تنظيف الشعر، تمشيط ،ظافراأل تقليم:      مثال   ،النظافة عادات م     تعل   على الطفل مساعدة -4

 عليه هللا ى    صل  )        النبي   يقول هذا وفيوغير ذلك، .. فيه المتواجد المكان نظافة على والمحافظة ام،      الحم   من الخروج وبعد

 من والحذر ة،     صحي   متاعب    ي  أ بمعالجة والمسارعة الطفل ة     بصح   العناية -5الجمال،       يحب   جميل هللا    ن  إ(: م     وسل   لهوآ



 التمارين ممارسة على الطفل     حث   -7للطفل،  ة      زمني   مدة     كل         دوري   ي    طب   كشف عمل -6المدرسة،  في المعدية مراضاأل

 (12-2٠٠٩:٩ محمود، )ياسر. سرةاأل فرادأ بمشاركة الخفيفة ة         الرياضي  

 لطفلا تعليم ب.الحنان،  العطف، ،      الحب   يسوده مناسب       نفسي   مناخ توفيرأ. ) -: الطفل مع سرةاأل تعامل ساليبأمن _ 

 ة        اليومي   هدافألا تحديد طريق عن بها، يقوم التي المهام تمامإ على وتشجيعه بمساعدته ذلك ق      يتحق  : هادفة بنشاطات وتثقيفه

  ا     غير  ص كان مهما الطفل ينتجه جهد    ي  أ قيمة من عالءواإل ،هدافاأل هذه حقيقإلى ت سعيه في يبذله جهد    ي  أ وامتداح للطفل

.. نجاحب العمل       نهيت  أ لقد ممتاز، رائع،:       مثال   ،العبارات ببعض عمالاأل لتلك تمامهإ بمجرد عليه الثناء     ثم   ،ا      بسيط   وأ

 لها     يفض   لتيا لعاباألو شياءاأل باستخدام وذلك: له      ويفض   ه     يحب   ا    مم   الستفادة، ت. الطفل      تسر   ة       معنوي   عبارات من  وغير ذلك

، ج       التدر  : لىواأل الطريقة: الطريقتين حدىإ باتباع وذلك ،عمالهأ نهاءإ على تدريبه ث.ا،          استقرار   كثرأ جعله لمحاولة الطفل

 لنشاطا نهىأ ذاإ عليها الحصول يمكنه ه   ن  بأ نخبره     ثم   الجائزة، ونريه ،وغيرها والحلوى كاللعب      يحب   ا    مم   هدية له      نعد   بأن

 لمنجزا داءاأل في نجاحه دقائق، بعدخمس  ته    مد   منه نطلبه نشاط ولأ فنجعل بالتدريج، التدريب هذا نبدأمنه،  المطلوب

 الجائزة لىع الحصول ا   ض  أي       ويتم   ،يليه الذي النشاط في دقائق عشر لىإ النشاط ة    مد   تزداد     ثم   ،ا     فور   الجائزة الهديةه عطين

 يلتزم بأن الطفلو الوالدين بين اتفاق توقيع يأ ات:          بالتفاقي   الموسومة: الثانية الطريقةا    م  ، أالخ.. النشاط، تنفيذ بعد ا     فور  

 ذاإ مكافأة نالوالدا له م     يقد   نأ على والديه وبين بينه عليها فق       والمت   فيها المرغوب ات          والسلوكي   عمالاأل بعض بأداء الطفل

 (2٠-2٠٠٩:1٩ محمود، )ياسر (.عمالاأل هذه بأداء التزم

  :للطفل ة        العقلي   القدرات تنمية -

 على شجيعهوت فاته،     تصر   على المحاذير تقليل طريق عن: الطفل لدى الستطالع      لحب   الوالدين تشجيع أ.): منها نذكر -

 عهماباطال: قدوة الوالدان يكون نأ ب.للمخاطر،  الطفل ض      يتعر   ل ى    حت   المعقول حدود في ولكن حوله، ما     كل   استكشاف

 لكثيرا إكساب الطفل على قدرتهما وزادت  الوالدين معرفة اتسعت ما     فكل   للطفل، ماه     يقد   نأ يمكنهما ى    حت   جديد     كل   على

 التي ابلعواأل ة،          التعليمي   ة      بخاص  : لعاباأل توفير. ت  للطفل،         العقلي          النمو   على ذلك انعكس ،والمفاهيم المعلومات من

 لدى ة         لبتكاري  ا القدرات بتنمية ، الهتمامبات       المكع   لعابأ مثل وغيرها، وانتباه تفكير من ة        العقلي   القدرات تنمية على تساعد

 استخدام بواسطة: ة        العقلي   قدراته تنمية في الكمبيوتر استثمار، ث. ة        اليدوي   شغالواأل الرسم اللعب، طريق عن: الطفل

 عن البعد مع ،ع      وتوق   ل     تخي  و انتباهو تفكير لىإ تحتاج التي ة          الترفيهي   لعاباأل ة،         الثقافي  و ة        الديني   سئلةاأل المعلومات، برامج

 تدعو لتيا القصص طة،       المبس   شعاراأل ناشيد،األ الكريم، القرآن حفظ على هتشجيع ج.العنف،  على تحتوي التي عاباألل

 على وتدريبه ،همشكالت     حل   في له ية      الكل   مساعدتنا من التخفيف ح.لديه،  ر       التذك   ملكة لتنمية الحسنة خالقاأل الفضيلة، لىإ

       سهلة   كونت فال ،نضجه مستوى مع صعوبتها درجة تتناسب ة      عقلي   بمشكالت مواجهته الممكن فمن بنفسه، مشكالته     حل  

 مساعدته. ، خسرةاأل تواجه التي المشكالت بعض     حل   في شراكهإ يمكن كذلك  بالعجز، تشعره صعبة ول تفكيره تمتهن

 التي تلك ة     خاص  بو للطفل، المناسبة ت        والمجال   الكتب بعض توفير: بواسطة وذلك ،والطالع للقراءة ا     محب   يكون نأ على

 ،بالكت شراء عند الطفل اصطحاب على الحرصد.  ابة،      الجذ   الصور من وغيرها والطيور الحيوانات صور على تحتوي

 قرأها، لتيا والنوادر والحكايات القصص بعض      يقص   نأ على تشجيعهذ.  بنفسه، الكتب لختيار الفرصة إعطاؤه وكذلك

 ر.لقراءة، ا في لترغيبه ا      مخطط   هناك      بأن   يشعر ل ى    حت   افتعال وأ ف     تكل   دون من ة        تلقائي   بطريقة ذلك      يتم   نأ مراعاة مع

 كوني إلى أن ويسعى والديه د     يقل   الطفل    ن  أل والطالع؛ القراءة     حب   في ألبنائهم قدوة الوالدان يكون نأ          الضروري   من

 .(31-2٠٠٩:2٩ محمود، )ياسر. مثلهم

 رات       التوت   لىع ب        بالتغل       إل        يتم   ل الصالح           الجتماعي           النفسي         الجو   تهيئة) :ه للطفلتحقيق سرةاأل على ينبغيا     مم  

 حسن ،مانةواأل الوفاء، الصدق،: مثل ،ة      ساسي  األ خالقاأل تنمية على والعمل الطفل في ة      ساسي  األ القيم غرس ،ة     سري  األ

 مدادهإ جلأ من للطفل الدائمة المتابعة، ة           والقتصادي   ة          الجتماعي   مستوياتهم عمارهم،أ اختلفت مهما ا      جميع   الناس معاملة

 يعطي نأ على طفلال تشجيع، المختلفة ة          الجتماعي   المواقف في المناسبة ات         السلوكي   وتعليمه ،السليمة ة          الجتماعي   بالخبرات



 على الطفل تعويدذلك،  على ومدحه وتشجيعه مصروفه، من المحتاج ويساعد طعامه، من صدقائهأو خوتهإ من غيره

 في به     تحب   التي القصص بعض الطفل على      نقص  ، خريناآل مساعدة على تدريب هذا وفي المنزل، عمالأ في      األم   مساعدة

 فيه مبالغ شكلب لنفسه شيء     كل   ويريد ،نفسه في     إل   ر     يفك   ل الذي       ناني  األ دور تمثيل، ة      ناني  واأل البخل من ره      وتنف   العطاء

   .(6٠،63: 2٠٠٩ محمود، )ياسر .منه ليحذر الشخص هذا في رأيه عن سأل    وي   ،الدور بنفس القيام منه طلب    وي   ،الطفل مامأ

 في عتوض ذاإ النفس في ر     تؤث   ة       فالقص   ة،      القص   سلوبأ هي: المعروفة ة         التربوي   ساليباأل من) :ة      القص   سلوبأ -

 نسانإلا في رة      الخي   الدوافع ك      فتحر   ،النفس عماقأ تخالج قد المثير       خالقي  األ المغزى ذات ة       والقص   ر،     مؤث          عاطفي   قالب

 ة    قي  خالاأل نساناإل عالقات في ة     همي  األ في غاية هي ة       تربوي   بقصص جاء الكريم القرآنف يرة،      الشر   التجاهات وتطرد

. ة     القي  خاأل للعبرة ة      القص   ة     همي  أ على الكريم القرآن     نص   كما المعنى، وبالغة سلوباأل جمال مع نسان،اإل بأخيه ة         والروحي  

 :قوله تعالى الكريم القرآن في ورد فقد .(2٠12:282 حمودة، وسليمان ة     عطي   ،خليل ة      )عطي  

ن  ن ق ص  ع ل ي ك  أ ح س ن  ال ق ص ص  ب م ا )  ن ق ب ل ه  ل م ن  ال غ اف ل ين                                                  ن ح  إ ن ك نت  م  آن  و  ذ ا ال ق ر 
ح ي ن ا إ ل ي ك  ه                                                                أ و 
                        ) 

ة  ْل   ول ي اْل  ل ب اب  ) ب ر  ه م  ع   (111و، 3. ) يوسف:(                                                          ل ق د  ك ان  ف ي ق ص ص 

 -:أنواع القصص -
ات ذ :ة الطويلة: رواية      القص   أ.)  ة:تيقسام اآلعلى األ             مها الكندي          فقد قس   ،ة من حيث الطول والشكل            أنواع القص   .1) 

ض ربل تكتفي بع ،        القصصي                                   حكاية: وهي ل تلتزم بقواعد الفن   ب.، ات وبيئات كثيرة                   فصول وأحداث وشخصي  

ات      خصي  ليس فيها فصول ول كثرة ش ة القصيرة:      القص   ج.، حداثهأديب في ل األ        ، يتدخ  ا      سردي   ا          ا تحليلي          ات عرض          الشخصي  

  .ة القصيرة         من القص            وهي أقل   أقصوصة:د. ، وأحداث وبيئات

         انتقال   لى آخرإمن جيل  نقل             ة المحتوى ت            ة تقليدي          ة نثري         ة: قص                     أ. الحكاية الشعبي  : )ة من حيث المضمون            أنواع القص   .3

على  ة                             ة... وترتكز الحكايات الشعبي           و خيالي  أة        سطوري  أمل على عناصر تقد تشو ،الرواية أو رشاداإلا عن طريق       شفهي  

 ،ة، فهذه الحكايات تعالج عادة العيوب التي تشكو منها سائر المجتمعات كالظلم والعتزاز بالدنيا والطمع           أسس أخالقي  

فهي  ،          بشكل خاص   لألطفالأنواع القصص                       هذه الحكايات من أحب         وتعد   ب. حكايات الخوارق:، الكسل والجفاء

 ،                     الصواب والخطأ، الحب   سيعرف عن طريقهاو ،لواقعبعد عن اوال فل الحرية في النطالق في الخيالعطي للطت

ا كهمزة لناس يحتاجونها         ب، فإن                 فكار بشكل مرت  ل وتساعد على تسلسل األ             ي قوة التخي          ها تنم      أن  ا مثلمالوفاء، السلم، 

حداث األ ة     يخي  التارتتناول القصص ة:       ريخي  اج.  القصص الت، جيال المتعاقبة، ولتغذية الخيال والبتكاروصل بين األ

المفيدة مة و                       ى جانب المعلومات القي  إلم المتعة والتشويق                    مم وأمجادها، وتقد  ق تاريخ األ    وث  تخبار، فهي واأل ة          التاريخي  

نى حول ب                  شكال المغامرات ت  ألغاز شكل من األ ة(:                 )القصص البوليسي   لغازد. قصص األ، ي بتاريخه                   التي تربط  المتلق  

لى ع القارئثناء ذلك يعمل أة، وفي          ية القص  اا حتى نه       مختفي      ل  ظوذلك عن طريق عنصر ي ،       لى حل  إمشكلة تحتاج 

ي      تلق  ول، ومحاولة جذب انتباه المثارة في المقام األواأل ويعتمد هذا النوع من القصص على التشويق ،ع                التخمين والتوق  

 شخاصألتحكي هذه القصص بطولت  ة:        الشعبي  ر    ي            هـ . الس  ، حداثى نهاية األ             ر القصوى حت                       بقائه في حالة التوت  إو

يكون لهم وجود في  اا م         ير غالب             ات في الس                  شجعان، والشخصي        طال  أبا أو         و ملوك  أا                ما يكونون بشر            ين عادة         حقيقي  

ي عرفتها الملحمة من أقدم الفنون الت و. المالحم:، للسيرة                     أثناء النقل الشفهي  في ن                         ولكن حياتهم تزخرف وتزي   ،الحقيقة

ة تتصل                          عاشها شعب ما من أجل قضي   ةتحكــي معارك ضخمة وبطولت خارق ة طويلة        ة شعري            ، وهي قص  ة        البشري  

 ،ساته؛ لذلك الملحمة عادة ما تصف  المعارك والبطولت التي خاضها هذا الشعب        عن مقد   ا           ، أو دفاع                بشرفه القومي  

 .(42: 2٠1٩ ،حنان رضا حموديوزينب رضا حمودي ) فكار.أمن قيم ومعتقدات و ر ما يعيش فيه         كما تصو  

 يتراجعوا لم( السالم عليه) الحسين اإلمام فأصحاب: والفداء الشجاعة. 1: )منها نذكر عاشوراء دروس من قيم_ 

 وصل عندما( السالم عليه) اس       فالعب  : يثارواإل الوفاء. 2 بأنفسهم. وافتدوه األعداء معه ليحاربوا ثبتوا بل عنه،

 وقت حان فعندماوقتها:  في الصالة على المحافظة.3 .(السالم عليه) الحسين إمامه قبل الماء يشرب لم النهر لىإ

 .(وقتها أول في الصالة ألداء هوا      وتوج   القتال صحابهأو( السالم عليه) اإلمام ترك الظهر صالة

 



 :                 المثال التطبيقي   -

اد يث  ج د  ي)   (  36: 2٠1٩د مختار،              )فاطمة السي  . / البحريند مختار                   لمبدعة فاطمة السي  للكاتبة ا (                 أ ح 

 .(1)رقم في الشكل             مثلما مبي ن          المقد سة،   : تبارك جعفر/ كربالءورسم
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

 اليوم؟ دثنا     سيح       عم   رى   ت   فيا قة،      الشي   حاديثهوأ ي    جد   حكايات حيث الجمعة، يوم     إن ه

  بناءأ قدوم فلننتظر ،حميد يا اصبر:       قائال   شعري فداعب الحكاية، موعد عن لسؤاله       ذهبت  

 .. الحديث ونبدأ         عمومتك  

 .. د      ومحم   وحسين زهراء لوصول انتظار ي     وكل   المجاورة الغرفةإلى       عدت  

 !؟..      الحد   لهذا تأخروا     لم  !! الهي يا

 ..الحديث سيبدأ ي     فجد  .. !هيا حميد: تنادي بزهراء وإذا

 ... و ،جمعاء ة        البشري   على الحزن فيه      يعم   شهر.. عظيم شهر اقترب لقد:       الجد  

 .بذلك خالتي أخبرتني لقد الحرام، م     محر   شهر ه    إن   أجل، أجل: حسين فبادره

 م       ونتعل   به، يليق ا         استعداد   لذلك        نستعد   أن فعلينا ،(السالم عليه) الحسين اإلمام بمصاب العزاء شهر هو..        أحسنت   نعم:       الجد  

 .ذكراه من الدروس

 لذلك؟ الستعداد يمكننا وكيف: زهراء

 :سؤالها على يها     يحي   ي    جد   ابتسم

 فتكون وأحاديثنا، لباسنا في( السالم عليه) مصابه على الحزن عالمات علينا تظهر أن المطلوب من ..بنيتي يا        بوركت  

 عليه) زيارته في ونجتهد ،ة         الحسيني   الخدمة في ونشارك العزاء مجالس ونحضر نقيم ن، وأائه      وأحب   أهله      أعز   فقد ن    كم  

 ..استطعنا إن الشريف مشهده وحضور ،(السالم

  تها     أحب   مصارع رؤية على صبرت( السالم عليها) زينب دة       فالسي  .. ي    جد   يا الصبر منا     تعل   عاشوراء :حميد 

 

 (1شكل رقم )



 .واألطفال بالنساء لت      وتكف  

 :ومنها ،أخرى دروس وهناك..      مهم   درس هذا !حميد يا      فيك   هللا بارك:       الجد  

 افتدوهو األعداء معه ليحاربوا ثبتوا بل عنه، يتراجعوا لم( السالم عليه) الحسين اإلمام فأصحاب: والفداء الشجاعة .1

  .بأنفسهم

 .(المالس عليه) الحسين إمامه قبل الماء يشرب لم النهر لىإ وصل عندما( السالم عليه) اس       فالعب  : يثارواإل الوفاء .2

 هوا    وج  وت القتال صحابهوأ( السالم عليه) اإلمام ترك الظهر صالة وقت حان فعندما وقتها: في الصالة على المحافظة .3

 .وقتها أول في الصالة ألداء

 .كثيرة دروس ففيها الذكرى! هذه عظمأ ما: النبهار عليه وبدا د     محم   عينا سعت    ات  

  وأشكر العام، هذا عاشوراء موسم من م       للتعل          مستعد   وأنا ،(السالم عليه) الحسين اإلمام      أحب   كم: وقال حسين ابتسم 

 .العظيم اإلمام هذا باسم لتسميتي       أبوي  

 صاروأن امه    خد   من تكونوا نوأ خطاه، على ائي بالسير     أحب   يا لكم(      وجل       عز  ) هللا أدعو: حسين كتف على ت     يرب   وهو       الجد  

 .(فرجه هللا ل    عج  )         المهدي   اإلمام حفيده

 -:سة       المقد   ة               لعتبة العباسي  ة ل        الفكري  منجزات القبسات عن  -

ريحة تسليط الضوء على الشبت            التي اهتم  صدارات إلاة بمجموعة من            سة الفكري           ة المقد                         نجازات العتبة العباسي  إلت      تمث   

 ،ة بعلم نفس الطفل، فأزهرت بثمار   م  الصغير فأصبحت ملذ درست عالمهم إ، طفالة في المجتمع وهي شريحة األ       المهم  

من برنامج : ألولىة ا                السلسلة القصصي  عالم، شعبة اإل ة/            ة والثقافي                                    صدارات الكفيل، قسم الشؤون الفكري  إسلسلة نذكر منها: )

ة،                        صدارات الرياحين الخاص  إ ،)عليها السالم( ة رياض الزهراء         حدة مجل     و  / ة        النسوي  ، شعبة المكتبة (المعرفة         لتستمر   ا    مع  )

  ا     نور      ع  ا ش                                 داعية التي رسمت بكتاباتها تاريخ  ة اإلب      فكري  المنجزات المن غيرها ، وة الرياحين لألطفال(              ة حيدرة، مجل       مجل  

 .أجمعين _صلوات هللا عليهم _  طهارالكريم وآله األأحاديث رسولنا من 

 الدراسات السابقة: 

لتي ي النت والكتب ادراسة مقاربة ف               ، فلم تجد أي  ةعلم الباحث                      لموضوع البحث على حد  ل توجد دراسات سابقة مقاربة 

 من الطالع عليها. نت الباحثة     تمك  

  



 جراءات البحثإالفصل الثالث / 

 ة                               صدارات الكفيل/ العتبة العباسي  ة لمجموعة من إ       بداعي  ة إ      قصصي   ا      نصوص  مجتمع البحث  شمل : مجتمع البحث:     أول  
 ة/          والثقافي   ة                                  صدارات الكفيل، قسم الشؤون الفكري  إسلسلة وهي: ) اختيار نخبة منها،            طفال، وتم  بأدب األ            التي تختص  سة        المقد  

ة رياض    ل  حدة مج   و   /ة                       ، شعبة المكتبة النسوي  (المعرفة         لتستمر   ا    مع  )من برنامج  ة األولى                السلسلة القصصي  عالم، شعبة اإل
  .(ة الرياحين لألطفال              ة حيدرة، مجل          ة، مجل                  الرياحين الخاص  صدارات إ ،)عليها السالم( الزهراء

         زوغ فن  ب             ة التي ت مثل        الفني   ة               النصوص القصصي   فيها معت   ج  التي و ا،             ( نص ا قصصي  12) لتحديد مجتمع البحث الذي بلغو
                           ثراء قاموس الطفل اللغوي  وتأثيراته في إ       سالمي  الفكر اإل

ة وبما                      اختيارها بصورة قصدي                   ق بالخاتم(، تم         التصد  الموسومة بـ)( 1) البالغة البحثنة     عي   اختيار     تم  نة البحث:       : عي  ا      ثاني  

 وهدفه.البحث  يتناسب وموضوع

 األنسب لتحقيق هدف البحث الشامل.كونه ل ؛          التحليلي                  المنهج الوصفي   اتباع     تم  : : منهج البحثا      ثالث  

 .نة      العي  في تحليل نماذج              طار النظري  رات اإل         على مؤش  داة البحث: اعتمدت الباحثة          رابع ا: أ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التحليل والمناقشة:

 ،       بالحب   القلوب لهمتأ ة    قص   ،      سالمي  اإل التاريخ في ،ه عام14٠٠ قبل        تقريب ا حدثت ة   ي  واقع ة       حقيقي   ة    قص  الكاتب  لنا      يقص  

 مستدامال بعطائه حياته فنىأ رجل ة    قص   ودحرهم، هللا عداءأ مجابهة في شجاعته زهده، بعبادته، الرحمن عشق عاشق ة    قص  

 البطين، عنزاأل المبين، العادل، ماماإل ،(ليه السالمع)بن أبي طالب       علي   مامناإ ة    قص   اليتامى، أبو فهو ،الحاضر وقتنا لىإ

 اس     لعب  اأبي الفضل  ة أخالق مولنا            روحات قدسي  ذ اتسمت كتابة الكاتب باقتباسها من طإ صالته، في بالخاتم ق        المتصد  

سة،          ة المقد     ي  الشريف للعتبة العباسداخل الصحن من فكاره المكتبة التي اقتبس الكاتب منها أ)عليه السالم( بحكم واقع وجود 

  نةتحليل العي   ا :خامس  

 حمد فيض هللااسم الفنان كاتب السيناريو: أ

 ق بالخاتمعنوان العمل: التصد  

 رسوم وتلوين: كمال الباشا

 قصصي نص  نتاج: واإلتقنية التنفيذ 

 

 

 



ا ة       بداعي  ة إ             منجزات فكري  زت بكونها      تمي   إذ  ا بأحاديث رسولنا الكريم و     شع                         رسمت بكتاباتها تاريخ  ر _ آله األطها                             نور 

 .صلوات هللا عليهم أجمعين _ وسيرتهم

 ة         العباسي   تبةالع/ الكفيل صداراتإ سلسلة في المبدعين القصص اب    كت   حدأ      يعد   الذي هللا فيض حمدأ السيناريو ق     تطر   إذ 

عليهم ) طهاراأل البيت لوآ( م     وسل   لهوآ عليه هللا ى    صل  ) هللا رسول دعانا لطالما التي بالوعد، الوفاء ة     همي  أ لىإ سة،       المقد  

 بنائهأ عدبو بأ قام ه   ن  بأ الكاتب لنا فذكر فعالنا،أ في بالوعود الوفاءو بالصدق واللتزام الهتمام ضرورة ىإل ،السالم(

  بناءهاأ ت    رب   قد سرةاأل هذه    ن  أ نجد لى ذلكإ إضافة ،لهم جميلة     قص ة  بقراءة هو سيقومف ،بإتقان واجباتهم يكملون عندما

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دون يحم نراهم للواجبات إنجازهم بناء، فبعدإذ نرى مدى انعكاس أخالق األسرة على طباع األ صحيحة، ة      سالمي  إ تربية

 في قلوبهم الذي عكسته هذه العائلةتعالى هللا              ثار غرس حب  معرفتهم وآ على مدى           وهذا يدل   فيه، قهم    وف   الذي تعالى هللا

ظهر لنا ناجح، إذ أ عمل هناكلما كان  هللا توفيق فلول ،لهم التوفيق سبب هوتعالى هللا              يعرفون بأن   بنائها، فهمعلى أ

ى دت عل   ك  ق بها أواصر األسرة التي أ       ا يوث         ه، مم  مدى عمق العالقة ما بين األب وأبنائ         القصصي  ه                   الكاتب بواسطة نص  

مون بثقة      تكل  بناء وهم ي، فنرى األ              الطفل اللغوي   قاموسثراء وتأثيراته في إ       سالمي  الفكر اإل                                المفاهيم والمعارف البازغة لفن  

ا الذي ة أخيه       وشخصي   ،دعى )فاطمة(                ة البنت التي ت           ات شخصي  ظهرته حوار، وهذا ما أد       و ترد  عالية ل يصاحبها خوف أ

 :اآلتي       النص   في ا     جلي   ذلك لنا ضح    يت  وحمد(، دعى )أ   ي  

 تىح          المدرسي          واجبك          أنهيت   ا     أيض        أنت   هل :ألخيها قالت ة،         المدرسي   واجباتها فاطمة أنهت وبعدما الخميس يوم  مساء في

 الجميلة؟ قصصه من علينا       ليقص   أبينا إلى نذهب

  .بنا ا    هي   ،هلل والحمد ها    كل   ها       أنهيت   نعم: أحمد لها فقال 

     صك  قص من علينا      تقص   لكي وجئنا ،         المدرسي   واجبنا أنهينا اآلن أبانا يا :له وقال أبيهما أمام أحمد وأخوها فاطمة وقفت

  .وعدتنا كما الجميلة

 

 

 (2شكل رقم )



       النص  في  ضح    يت  والذي  ،الوعدب بالوفاء أبيهم تذكيروذلك بواسطة ، تنمية الذوق السليمالتأكيد على لى إسعى الكاتب إذ  

لتحقيق  زيزالتع على ة         السلوكي   المدرسة  في النفس علماء     أك د  حيث ،        الفوري   التعزيز أبيهم من ينتظران الولدين هذين     أن  

 ينبغي لعملا مامإت بعدف ة،        العلمي   تجاربهم في          والمادي            المعنوي   والتعزيز بالهدايا التعزيز باستخدام قاموا ذإالستجابة، 

زا نا الوالدين على في سرة األ                 ، مثلما فعل رب  ألبنائهم بوعودهم للوفاء العمل قانإت بعد         الفوري   التعزيز أبناءهما       يعز 

 لينجز،ف ه     صبي   حدكمأ واعد ذابقوله: إ بالوعد على الوفاء( م     وسل   لهوآ عليه هللا ى    صل  ) هللا رسول د     وأك   ،        القصصي         النص  

 هديي الكذب     إن   له، يفي ل     ثم   ه     صبي   حدكمأ يعد نأ ول هزل، ول     جد   الكذب من يصلح ل(: السالم عليه)      علي   ماماإل وقال

  .الفجور لىإ

 :في اآلتي                      ثم  نجد الوفاء بالوعد

ائي، يا جلساا: ماله وقال األب م      فتبس     .واجباتكم أنهيتم قد دمتم ما لكم بوعدي فسأفي         أعز 

 جوههم،و في البتسامة وهو       شاري  اإل ف هنا التعزيز      ي وظ  مبتسم، أ وهو جابهمأ ذإ ،بنائه الحسنةأ بفعال هنا باأل فرح قد

 في التفرقة امهاستخد بعدم يمةالمستق ة      خالقي  األ ساليبهأ في       سالمي  اإل الفكر انعكس قد األب سلوبأ في نجد ذلك لىإ ضافةإ

 بوعدي سأفيف ائي     أعز   يا جلساا :لهم بقوله ضح    يت  الذي  التعامل في لداألو بين  العدالة ي تحقيقأ ،بناءاأل بين ما المعاملة

 .مواجباتك أنهيتم قد دمتم ما لكم

ة       القص   ،ة       اريخي  تالة    ي  لحقيقاة     قص  ال( ق بالخاتم       التصد  )الموسوم بـ           ه القصصي                حمد فيض هللا نص  أالمبدع  كاتبالنقل لنا ف

  همخبار        ادئا  بإب ة،             ات التاريخي               لتلك الشخصي         ماني  العمق اإليق مدى يوثب بتفبدأ األ، بناءالتي انتظر سماعها األالجميلة 

ف         كل مكث  حداثها بشأهم ر ل       ، فصو                   وللطفل بشكل خاص   ،     عام  قة الجاذبة للقارئ بشكل            داث المشو  حة ذات األ             تفاصيل القص  ب

              ( خاتما  من هللاليه السالميل )عائنزل عليه الملك جبرم( الذي أ        له وسل  آعليه وى هللا        د )صل                             عن مدينة العلم رسولنا محم  

ه كن فيكون، فيقول ل     يئ اهللا سبحانه إن أراد ش    ن  فإ، ة             يادي البشري  تصغه األذ يمتاز هذا الخاتم بكونه لم إ، وتعالىسبحانه 

ه    ن   أ   ل       ال  إبمثابة كنز غ                                 ى الرغم من كون هذا الخاتم ي عد  )هلل الملك(، فعل :تب عليها                        يمتاز الخاتم بياقوتة ك   ضافة إلى ذلك إ

وصاحبه  ،()عليها السالم نساء العالمين ةد                          ، ونفسه ، وزوج ابنته  سي                            إلى عزيز قلبه، أخيه، وصي هقام رسولنا الكريم بإهدائه 

 بن أبي طالب            مامنا علي  إوفصاحة لسانه لطيب كالمه وجمال فعاله                فكان له ملجئ ا ،الذي وقف معه في الترح والفرح

 :          هذا النص  في                  ضح لنا ذلك جلي ا    يت  و (،ليه السالم)ع

رها ة نعتب                             فيها فائدة وعبرة، وهذه القص                             ة من واقع تاريخنا اإلسالمي            عليكم قص                بوهما: سأقص  عندما جلسا قال لهما أ 

 (.السالم عليه) طالب يأب بن      علي   اإلمام فضائل من             منقبة وفضال  

 انك ا      خاتم   ب     يقل   جالس وهو( م     وسل   لهوآ عليه هللا ى    صل  ) هللا رسول على( السالم عليه)      علي   اإلمام دخل األيام أحد في 

: عليها وبمكت ياقوتة عليه صائغ، يصغه ولم      وجل         هللا عز   من( السالم عليه) جبريل نزلهأ الخاتم هذا !     علي   يا :فقال ،بيده

 .    لك   أهديه أن         وأحببت   ،(الملك هلل)

 

 

 

 

 

 

 

 

 (3شكل رقم )



 ة                        ضفى عليها الصبغة الفني  أ     ثم   ،      سالمي  من واقع تاريخنا اإل           ه القصصي             موضوعة نص  الكاتب قد اقتبس     ن  أفنالحظ 

ة ذات حبكة مصحوب ةتسلسلم ةقة منسقة منظمة بطريق                حداث بصورة مشو  ح تفاصيل األ     فوض  طة،          ة المبس          القصصي  

كثيف فيه ت                 من فصل واحد تم  ة       القص   نت        ذ تكو  إ،                  وللطفل بشكل خاص        عام   بشكل ي                    بصورة جاذبة للمتلق  ، بالعواطف

 :ذا النصه)عليه السالم( بذلك الخاتم في             مامنا علي  ، فيظهر لنا مدى فرح إة              حداث الواقعي  تسلسل لنا بنقل األفي، حداثاأل

 ي     ألصل   جدالمس ىإل         سأسبقك   :هللا رسول يا وقال الخاتم، بذلك م      يتخت   وهو( السالم عليه)      علي   اإلمام وجه على الفرح فبدا

ا  ركعتين  .الخاتم بهذا لعتزازي هلل      شكر 

يف عدوله عن ز لىضافة إإ ،اق         هو الرز   سبحانه ة شكر نعم هللا بالصالة، فاهلل     همي  ( إلى أليه السالم)ع            مامنا علي  يشير إ

           جل  وعال. لى الخالقإ ( إشارة إلى رجوعناهلل الملك)فالخاتم نقش عليه  ،الحياة الدنيا

 ،هللا      ولي  يا       عليك   السالم: فقال سائل دخل ركوعه أثناء وفي ،بالصالة وبدأ المسجد إلى (السالم عليه) ماماإل وصل وعندما

  .مسكين على ق     تصد   ،أنفسهم من بالمؤمنين وأولى

ى لوفعاله، فقد أومأ بيده إ( ليه السالم)ع            مامنا علي  ة إ          على شخصي   الدنيا وزخرفها     حب  و النفس                غلب األثرة وحب  لم تف

 اآلتي:       النص  ضح ذلك ب     ويت   .بإعطائه الخاتم السائل

  ،المسجد من بالخروج      وهم   الخاتم السائل فأخذ الخاتم، خذ أن إليه بيده( السالم عليه) اإلمام فأومأ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قبل نم كانوا المسلمين من بمجموعة فإذا ،المسجد إلى ا       متوجه  ( م     وسل   لهوآ عليه هللا ى    صل  ) هللا رسول كان األثناء هذه في

 أوصى( المالس عليه) موسى     إن   هللا،      نبي   يا: فقالوا صوريا، وابن يامين وابن وثعلبة وأسد ،سالم بن هللا عبد: منهم ا،      يهود  

 ؟      بعدك   نا     ولي   ن    وم   هللا، رسول يا    ك       وصي   ن    فم   نون، بن يوشع إلى

ال ذ ين  آم ن وا ال ذ ين  ي ق يم ون  ) :اآلية بهذه( م     وسل   لهوآ عليه هللا ى    صل  ) هللا رسول على الوحي فنزل س ول ه  و  ر  ل ي ك م  اَّلل   و                                                                             إ ن م ا و 

اك ع ون   ه م  ر  ك اة  و  ت ون  الز  ي ؤ  ة  و   لىإ معي تعالوا :لهم وقال ،(م     وسل   هوآل عليه هللا ى    صل  ) هللا رسول عليهم فتالها ،(                                                 الص ال 

 .ي     وصي   ألريكم المسجد

 
 (4شكل رقم )



 ياه؟إ        أعطاك   ن   م  : قالوا. الخاتم هذا نعم: قال ا؟     شيئ   أحد        أعطاك   أما رجل، يا: له افقالو خارج، بسائل فإذا المسجد باب وعند

 هللا ى    صل  )        النبي   ر     فكب   ا،      راكع   كان: قال ؟       أعطاك   حال     أي   على: قالوا ،(السالم عليه) طالب أبي بن      علي   إياه أعطاني قال 

 رضينا: الواق بعدي، كم     ولي   طالب أبي بن      علي  ( م     وسل   لهوآ عليه هللا ى    صل  )        النبي   فقال المسجد، أهل ر     وكب   ،(م     وسل   لهوآ عليه

 .ا   ـ ـ       ولي   طالب أبي بن        وبعلي   ا،     نبي   د       وبمحم   ا،     دين   وباإلسالم ا،    رب   باهلل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 على له     وقب   الشريف صدره إلى ه     وضم  ( السالم عليه)      علي   اإلمام نحو( م     وسل   هوآل عليه هللا ى    صل  ) األعظم الرسول ه      فتوج  

 -:اآلية هذه قرأ ثم بالدموع، تهمالن عيناه وكانت ،     فيك   لي كرامة وهنأني ،الحسن باأ يا هللا     أك      هن   :وقال وجهه، بلجة

ه م  ر  ) ك اة  و  ت ون  الز  ي ؤ  ة  و  ال ذ ين  آم ن وا ال ذ ين  ي ق يم ون  الص ال  س ول ه  و  ر  ل ي ك م  اَّلل   و   .(         اك ع ون                                                                                                                      إ ن م ا و 

 

ة الهادفة،              مضامين القص   دليل على اندماجهم مع    ل  وتساؤلتهم، فما هي إعن آرائهم  لألطفال بالتعبيرقد فتح الكاتب المجال 

لى عمق ع                  السديد الذي يدل   اأبيه يأرلمعرفة               استعداد تام  بشوق وعلى  وهي تنتظر  ،فتساءلت فاطمة عن معنى السورة

 :النصكهذه، ويتضح عبر هذا  لتطرح تساؤلت على مستويات الذكاءأمتلك ت يفه ،لبنتا هتفكير هذ

ل ي ك م  اَّلل   ) :معنى ما أبتي يا: فاطمة فقالت ال ذ ين  آم ن وا                        إ ن م ا و  س ول ه  و  ر   ؟(                              و 

ا): اآلية هذه معنى عن (السالم عليه) الصادق اإلمام سألوا المسلمين    ن  إ: األب أجابها ل ي ك م          إ ن م  س ول ه        اّلل               و  ر  ال ذ ين               و   ،(    ن وا    آم              و 

 أولدهو ا     علي   يعني)هللا ورسوله والذين آمنوا( وأموالكم  وأنفسكم وبأموركم بكم      أحق   أي ،بكم أولى يعني         : )إن ما فأجابهم

اك ع ون  : )فقال      وجل       عز   هللا وصفهم     ثم   ،القيامة يوم إلى( السالم عليهم) ئمةاأل ه م  ر  ك اة  و  ت ون  الز  ي ؤ  ة  و    .(                                                                     ال ذ ين  ي ق يم ون  الص ال 

 
 

 (6شكل رقم ) (5رقم ) شكل



الده فأجابه و ؟(ليه السالم)ع            مامنا علي  صالته بعد إق بخاتم في أثناء         ن يتصد  تساءل ابنه أحمد حول هل حاول أحد أ     ثم  

 ،الدين ه حولابن بأسئلة الهتمام على با يؤكد حرص األ    مم  ، (يا ولدي       حسنت  )أ :بكلمة                                   بالثناء عليه بقول التعزيز اللفظي  

 عليه)     لي  مامنا عإ شارإذ أ، ايفهمه نأ ابنه يستطيع بطريقة سهلة جابتهصاغ إ     ثم   ،عليه بالمدح أثنىبل  ه،يهمل سؤال فلم

 ه     وقو   ادة،بالزه وأمته بالموعظة،       قلبك       حي  أ: (ليه السالمع) فقال  الزهادة، على وتعليمه القلب تربية ضرورة لىإ (السالم

 ي        المتلق  و     ام  عي القارئ بشكل         للمتلق   ا       تشجيع  ( بالخاتم ليه السالم)ع          مام علي  ق اإل     تصد           ا ي عد        ، مم  (بالحكمة ره     ونو   باليقين

      بأن   الطفل لتعريف ،فراد المجتمعمع أ                   التفاعل الجتماعي  وخالق التعامالت ا في أ     درس            فهو يعد  ،           بشكل خاص   الطفل

لينا م ع        ا يتحت        ، مم  (الخ ...و األمانة ،الكرم ،التعاون ،الصدق) :الفاضلة باألخالق ي       التحل  ب ل فكره البازغ      يتمث   سالماإل

 تعالى. ها لوجه هللا           عمالنا كل  أي أن تكون أ ،و رياءر أ         دون تكب  من ا                          مسلمين مساعدة بعضنا بعض  بوصفنا 

   :هذا النص                     ضح لنا ذلك جلي ا عبر      ويت  

  اآلية؟ هذه فتشمله صالته في وهو ق     تصد   قد المسلمين من أحد يكن ألم أبي يا: أحمد قال

 وهللا :قال ه    أن   الخطاب بن عمر عن الواقعة هذه بعد وي   ر   فقد التاريخ، في حدث بما         سأجيبك   ،ولدي يا       حسنت  أ: األب قال

 .يءش     في   نزل فما ،(السالم عليه) طالب أبي بن      علي   في نزل ما     في   لينزل راكع؛ وأنا ا      خاتم   بأربعين قت     تصد   لقد

 ول بكثرتها ل ،الكريم لوجهه خالصة وكونها بصدقهاهي  هللا عند األعمال قيمة     أن   أعزائي يا نفهم ة      القص   هذه ومن 

     اع  و بقلب لها     تخي  و العين، مامأ      تمر   ها      وكأن           القصصي   ه    نص   حداثأ الكاتب د    جس  ذ ، إالدنيا في الجاه ألجل        أعمال   بكونها

 أخالقف الفعال، بطيب الزاكية الطيبة بالحياة المفعمة الحركة ذات حداثاأل لنا ر     فصو   ،(السالم عليهم) البيت آلل      محب  

 الرغم علىف الدنيا، الحياة بزخرف الزاهد هلل العابد خصال دت     تجس   ذإ الخير، بفعال مقرون كالم ما   ن  وإ ،ا     كالم   تكن لم ماماإل

(: لسالمليه اع)      علي   مامناإ ليختبر تعالى هللا رسلهأ الذي للسائل عطاهاأ ه   ن  أ     إل   ،بثمن ر     تقد   ول ا    جد   غالية الهدية كون من

 الصادق امماإل فهو الختبار، ذلك في مامناإ فنجح اء،يصفاأل خياراأل من نخبة كونهم في فنجحوا اختبروا قد فاألنبياء

      نبي   ل ه   ن  أ     إل   ،موسى من هارون بمنزلة ي    من       نت  أ !     علي   يا :الكريم رسولنا عنه قال يذلوا ا،     ثالث   الدنيا ق    طل   الذي المبين

 القرآن يف حقيقتها ت   ط     خ   ا      حداث  أ ين        المتلق   وأ القارئينسواء  لألجيال ليروي التاريخ عماقأ في الكاتب ر     تبح   ذ، إبعدي

يزيد  ا    مم  ، ة      القص   على ة         الجمالي   ة       الفني   الصفة بإضفاء خيراأل فقام ام،      للرس   ورواها ة      القص   حداثأ الكاتب ل     تخي  ف الكريم، 

             )صل ى هللا عليه  هللا رسول يهإل ما أشار وهذا العين، مامأ      تمر   ها      وكأن   ة      القص   حداثأ ر     تصو   في الت       التخي   عمقمن  ذلك

 .     أبد ا يفترقان ل ، فالقرآن والعترةنوالقرآ بيتهوأهل  ورسوله هللا      بحب                               وآله وسل م( عبر وصي ته إيانا

 ألحداث       لفن ان ا ام      الرس   تجسيد ة       جمالي   ىإل ضافةإ ،        القصصي         النص   كاتب على البازغة ة        الديني   الثقافة انعكاس مالمح نرىو 

 تيال سساأل     هم  أ فمن ،        القصصي         النص   ات   ـ  طي بين ات        الشخصي   حوارات مضامين في الولوج عند نراه ما وهذا ة،      القص  

 في تعليمهالنشأ و بتربية الهتمام هي الصالح الجيل وبناء التربية مجال في( السالم عليه)أمير المؤمنين  مامناإ لنا ذكرها

 لقيأ ام الخالية، كاألرض الحدث قلب ما   ن  إ"(: السالم عليه) فقال ،رشادواإل التوجيه على تهـ   ي  قابللمرونته و مبكرة؛     سن  

 حسنأف مها     وعل   دبها،أ حسنوأ بها     فأد   ابنة له كانت ن   م  "(: م     وسل   لهوآ عليه هللا ى    صل  )       النبي   قالو ،"قبلته شيء من فيها

، ومحاكاتها ها   م  أد تقلي                  فالبنت عادة تحب  ، "النار من ا      وستر   نعمة له  كانت عليه، سبغأ التي هللا عم   ن   من عليها فأوسع تعليمها،

ام قد     رس  نرى الف ، ة      وسوي   سليمة النشأة كانت ة       سلوكي   وأنماط تصرفات من حسنة القدوة ما كانت                 قدوة للبنت، وكل         فاألم  

ن مهذه البنت اكتسبت  إذ لحجاب الذي زاد جمالها،رتدائها ال       سالمي  لق اإل          يها بالخ                              ضفى على رسم البنت جمال تحل  أ

 قتداءى االكاتب عل د      ليؤك   الوجود، امتداد علىالمثل األعلى للنساء والفتيات  ،(السالم عليها) الزهراء فاطمة دة      السي  خالق أ

 الرصانة، وقار،بال عن       ويتمت   السامية ة      سالمي  اإل خالقاأل من      يتوس   اللواتي هات      فاألم   ،                          سي دة النساء )عليها السالم(ب بنتهااو    م  األ

          ألطفالهن   صحيحة ة      سالمي  إ تنشئةو رعاية، حماية، من        يمنحن   وما والعاطفة، ة       المحب   الحنان، مصدر لن      ويمث   دب،واأل

 .جيالاأل تلك بعطاء زاهر لمستقبل طيبة ا      ثمار   ينتجن



 طهاراأل ةئماأل     حب   ةفثقا ،ةصحيحال ة      نبوي  ال والسيرة التاريخ                  الثقافة اإلسالمي ة، ،العقيدة ترسيخ لىإ         القصصي         النص   هدفي

      وحب   م،ك     نبي       حب  : خصال ثالث على أولدكم بوا    أد  "(: م     وسل   وآله عليه هللا ى    صل  ) هللا رسول لقول       مطبق ا )عليهم السالم(،

نا ليظهر ل؛         القصصي                                         ى تحقيق ذلك بواسطة حواراته داخل النص  ا سعى الكاتب إل      ، مم  "القرآن قراءة وعلى بيته، أهل

 ات       سلوكي  على  اآلدابو خالقاأل ةثقاف بزوغلة ب         والمتمث   ،الشريفة ة        النبوي   ة       والسن   وتعالى سبحانه باهلل المرتبط التاريخ حقيقه

 يف ا     مهم   ا     دور        تؤد ي  كونهال األسرة عاتق على قعيا     مم   ،(والسالم الصالة فضلأ عليهما)      علي   مامناوإ د     محم   رسولنا فعال

 ةثقاف عقيدة،ال ةثقاف خيترس نهاشأ من التي المفاهيمو المعارف من بالكثير         اللغوي   قاموسهم ثراءوإ ،اللغة طفالاأل تعليم

       النص   ز     تمي   ذإ ،ة        األخالقي   القيم ثقافه ساءإر لىإ طاقاتها      بكل   سعت التي الشريفة ة        النبوي   ة      للسن   السمح       سالمي  اإل الفكر

 من خروجه بلق للطفل ولىاأل السنوات في البسيط بشكلها ة        األخالقي   القيم بإرساء      المي  اإلس الفكر     فن   ببزوغ         القصصي  

 .الذات ءوبنا بالتهذيب مقرون فالعلم التربية، أساس هو       سالمي  اإل الفكر في فالتعليم جمع،أ العالم لىإ األسرة دائرة

 عنفيها  ثنا   د  ح التي للحكاية التمهيد من نقلنا ذإ ،دقيقة بطريقه       قصصي  ال    ص  الن داخل الحبكة تطوير ىإل الكاتب سعى     ثم  

في بناء  ةة بارز     همي  أ (                  )التصاعد الدرامي   ل         فيما شك   ،العمل في وتفانيهم هم    حب   وعن سرةأفراد األ  بين الوثيقة العالقة مدى

ل الضغط    ج  )س    ي  مصطلح النقدبال بالفعل ورد الفعل وفق ما يسمى            ها المتمث لصقللقوال فعال واألاألتحديد في  ة      القص  

 المتابعةة      ولذ   س          ب والتوج         الترق  والقارئ حالة  ج        المتفر  ي                      بإثارتها عند المتلق  ة         القصصي   وصالنص ت      فتجل   ،(والستجابة

طلب السائل، ب لة     تمث  الم العقدة لىإ الكاتب ينقلنا ثم ،حداثندماج مع تسلسل األبال المشحونة والحرارة ة         بالحيوي   الممتلئة

 هذا وفق قلناين     ثم   ،للحكاية وسط بذلك فتكون ،الخاتم بأخذليه بيده إ بإيماءته( ليه السالم)ع            مامنا علي                    ولم يجبه أحد إل  إ

    ال  ح بذلك         الفكري   طرحه ليكون ؛مامنا بأخذ الخاتمه أطرح الذي       الحل   ىإل ق       المشو   الجاذب لألحداث          المنطقي   التسلسل

 .ة      للقص   ونهاية

 

  



 الفصل الرابع

 وأحاديثهم :                ول : نتائج البحثأ

 
 كالتي:هي و ،نتائجمن الإلى جملة  التوصل     تم  ، نة البحث          تحليل عي  في ضوء 

مكتبة التي الاس )عليه السالم( بحكم واقع وجود       العب  ة أخالق مولنا                                              اتسمت كتابة الكاتب باقتباسها من طروحات قدسي   .1

ة        بداعي  ة إ   ي  منجزات فكرزت بكونها        ذ تمي  سة، إ         ة المقد                                          فكاره داخل الصحن الشريف للعتبة العباسي  اقتبس الكاتب منها أ

ا       ا شع                             التي رسمت بكتاباتها تاريخ    .ين(أجمع )صلوات هللا عليهم وأحاديثهم طهارد وآله األ                   بأفكار رسولنا محم        نور 

فسها البنت ن                       قتداء والدة البنت ثم  وا، (السالم عليها) الزهراء فاطمة دة     لسي  بأخالق اسم       المت         سالمي  بزوغ الفكر اإل  .2

 النساء. دة    سي  بأخالق 

ة من السلوك د          وان متعد  ألصدار إللطفل فرصة  يفهي التي تعط ،مع الطفلسرة ة في تعامالت األ          التلقائي   ضفاء صيغةإ .3

   .سرة بالتشكيل والتعديلالذي تناولته األ

 .ها الطفلولى التي ينشأ فية األ          الجتماعي  لكونها الوحدة ؛ ة   ي  سراألالعالقات تنظيم لى ة إ      القص                         سعى الكاتب بواسطة نص   .4

 .ة                      داف التنشئة الجتماعي  أه    م  أهمن  الطفل على الخلق القويم ةتربي       ت عد   .5

سرة  رة األولى للطفل قبل خروجه من دائة بشكلها البسيط في السنوات األ      خالقي  بإرساء القيم األ       سالمي  الفكر اإل          بزوغ فن   .6

 .جمعألى العالم إ

  .الذات وبناء بالتهذيب، مقرون والعلم لتربية،ل ا      أساس   سالماإل في التعليم       ي عد   .7

ة،          لجتماعي  ا واآلداب، ثقافة العالقات خالقاأل الصحيحة، ثقافة ة        النبوي   والسيرة التاريخ العقيدة، ثقافة ترسيخ ثقافة .8

 .وقدراتهم استعداداتهم وذلك وفق بناء؛األ ات                 الحياة، في ذهني   مجالت     كل   في السلوك ثقافة

 ة    وي  اللغ والتعبيرات ة         الثقافي   ودللتها استخدامها على وقدرته م الطفل للغة     تعل   في      مهم ا  ا     دور        تؤد ي سرةاأل    ن  إ .٩

 .ة          الجتماعي   للمواقف المناسبة

ل      تمث  و ،     ظي  : التعزيز اللف                     في الولوج داخل النص   مختلفة       شكال  األطفال  الذي أخذ أ  لتشجيع                      بزوغ التعزيز الفوري   .1٠

 يشارالجميلة، والتعزيز ال                علينا من قصصك                              للقصص بذكرهم جئنا لكي تقص   أبيهم بناء عندما مدحوا قراءةبقول األ

، وبزغ )التعزيز بالمكافأة) هدية الخاتم( اهداء من رسولنا محمد واجب ابنائه بإتمامالمتمثلة بابتسامة الب لفرحة 

التي اعطاها امامنا علي )ع(  )الصدقة( تعزيز بالمكافأة الهديةثم )ع(، و )صلى هللا عليه وآله وسلم( الى امامنا علي

 للسائل هوهو يصلي اثناء ركوع

جذاب السلوب التربوي التعليمي التثقيفي المشوق الكتابته لقصة )التصدق بالخاتم(،  اعتمد الكاتب في اسلوب .11

المؤمنين امامنا علي )ع( والتي ذكرت حقيقته حدوثها في التوثيقي لقصة تاريخية وثقت فيها منقبة من مناقب امير 

ه م  ر  قوله تعالى : ) ك اة  و  ت ون  الز  ي ؤ  ة  و  ال ذ ين  آم ن وا ال ذ ين  ي ق يم ون  الص ال  ر س ول ه  و  ل ي ك م  اَّلل   و   )سورة (         اك ع ون                                                                                                                      إ ن م ا و 

 للسائل وهو راكع  (، فقد تصدق امامنا علي )ع( بخاتمه55المائدة، آية: 

ر عالمهم الصغي الكاتب الشريحة المهمة في المجتمع، اذ درس وهيشريحة الطفولة على الضوء الهتمام بتسليط  .12

  بعلم نفس الطفل مافأصبح مل

 تي:الى جملة استنتاجات وكاآلفي ضوء النتائج التي تم التوصل                     ثانيا : الستنتاجات:

دور الثقافة على الوالدين ودرجة تأثيرها على البناء عند تلقينهم للقيم ومدى توفيقهم ألعمالهم اليومية عكس ان .1

 واندماجهم للولوج في المجتمع  

ة منجزات فكرية ابداعياتسمت منجزات العتبة العباسية المقدسة من واقع وجودها داخل الحرم الشريف، بكونها  .2

                                                ع نورا  بأفكار وأحاديث رسولنا محمد واله الطهار.التي رسمت بكتاباتها تاريخا ش

 :ةالتيالتوصيات نجد في ضوء النتائج التي تم التوصل                   ثالثا : التوصيات:



التي تختص بدارسة خصال وجميع مناقب امامنا علي )ع( وترجمتها بعدة لغات  فنيةال الكثير من الكتبتنفيذ  .1

  على الصعيد العالمي

 على الصعيد العالمي )ع( في تحقيق العدالة النسانيةفكر المام علي نشر  .2

 

                    رابعا : المقترحات:
 .( فكر المام علي)ع( وتأثيراته في تحقيق الخلق القويمدراسة ) -
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 2٠11 عمان، والتوزيع، للنشر المسيرة دار ،2ط الطفل، وتربية السرة الناشف، محمود هدى   .11

 :الرسائل 

 ةامعج منشورة ماجستير رساله المسلحة، النزاعات اثناء لألطفال القانونية الحماية الخطيب، حسن انور حسن .12
 2011 ،فلسطين ،القدس
 ريمنتو جامعه منشورة، ماجستير رسالة الطفل، لدى البداعية السمات ظهور في السرة مساهمة غضبان، مريم .13

 2٠٠6،الجزائر قسنطينة،

 :المجالت 

اد يث  ج د  ي، السلسلة القصصية األولى؛ من برنامج معا  لتستمر المعرفة، شعبة المكتبة فاطمة السيد مختار  .14                                                                                         ، أ ح 

، 148قسم الشؤون الفكرية والثقافية،ع -وحدة مجلة رياض الزهراء )عليها السالم(، العتبة العباسية المقدسة -النسوية

2٠1٩ 


